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Os dados foram submetidos à análise estatística, a qual finalizou o 

processo permitindo a formalização das conclusões. 

 

As análises foram divididas em variáveis paramétricas e não 

paramétricas, de acordo com resultados encontrados. Foram consideradas 

variáveis paramétricas os dados referentes às analises objetiva da voz, e da 

velocidade de fala na leitura. Os dados referentes à análise do uso vocal 

foram considerados variáveis não paramétricas, por serem dados obtidos 

pela análise perceptual. 

 

Para aplicação dos testes estatísticos, foi adotado o nível de 

significância p≤0,05, para todas as análises realizadas, tanto para o grupo 

de pesquisa (GI) como para o grupo controle (GII). Níveis inferiores a esse 

valor foram considerados significantes e representados por *. As Tabelas 

básicas dos resultados aqui apresentados estão disponíveis no CD em 

Anexo. 

 
PPaarrttee  11  --  AAnnáálliissee  IInnttrraa--GGrruuppoo    
 

I.Análise Intra-Grupo GI 

  

A análise intra-grupo foi realizada de acordo com as avaliações de voz 

e fala, conforme descritas no Método. 
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I.1. Avaliação Objetiva da Voz: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student para Dados Pareados.  

 

A Tabela 2 apresenta a média de distribuição dos valores da 

freqüência fundamental (F0) para GI, de acordo com os valores de pré e 

pós-teste, e o índice de significância, obtido através do cruzamento dos 

dados na comparação do parâmetro F0 entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 2 – Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição da 
freqüência fundamental da voz (F0) no pré e pós-teste  

Parâmetro Média N Desvio-Padrão Significância  

F0 Pré-teste 144,23 35 43,73 

F0 Pós-teste 138,86 35 43,21 
p = 0,041*

 

Para GI, quanto ao parâmetro de freqüência fundamental conforme 

indica a Tabela 2, houve diferença estatisticamente significante entre o pré e 

o pós-teste, com índice de significância p=0,041, indicando que a freqüência 

fundamental é um parâmetro que diferencia GI quanto o pré e pós-teste, 

com diminuição do valor para o pós-teste (agravamento da voz).  

 

 

I.2. Avaliação do Uso Vocal: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste dos 

Postos Sinalizados de Wilcoxon.  
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Como já especificado no Método, essa análise será restrita aos 

parâmetros de qualidade vocal, ataque vocal, pitch, loudness, ressonância, 

coordenação pneumofonoarticulatória, articulação, modulação e ritmo de 

leitura. As pontuações foram classificadas em grau de severidade numa 

escala de três pontos.  

 

A Tabela 3 apresenta a média de distribuição dos valores da 

qualidade vocal para GI, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e 

o índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação do parâmetro de qualidade vocal entre o pré e o pós-teste. 

 

Tabela 3 - Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
da qualidade vocal no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Qualidade Vocal Pré-teste 2,57 35 

Qualidade Vocal Pós-teste 3,0 35 
p = 0,002*

 

 
Para o parâmetro de qualidade vocal, houve diferença estatisticamente 

significante para GI, com índice de significância p=0,002, indicando que para 

GI há diferenciação entre o pré e o pós-teste, quanto à caracterização da 

qualidade vocal, com adequação desse parâmetro no pós-teste para todos 

os participantes de GI  
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Conforme a Tabela 3, os resultados mostram que embora a maioria 

dos participantes (68,57%) já apresentasse no pré-teste qualidade vocal 

adequada, no pós-teste houve melhora desse padrão com adequação da 

qualidade vocal em todos os parâmetros analisados, para todos os 

participantes de GI. Os resultados também indicam que no pós-teste, a 

qualidade vocal adequada foi apresentada por todos os participantes de 

GI (100%), e que os parâmetros de qualidade vocal soprosa, rouca 

abafada, hipernasal e hiponasal, não foram apresentados por nenhum 

dos participantes, no pós-teste (0%). A qualidade vocal abafada 

apresentada por 5 dos participantes (14,28%) seguida pela qualidade 

soprosa e rouca, apresentada por 4 dos participantes (5,71% para cada 

parâmetro), foram as que mais apresentaram melhoras no pós-teste, 

com total adequação do padrão inicial.  

 

A Tabela 4 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de 

ataque vocal, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 4 - Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do ataque vocal no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ataque Vocal Pré-teste 2,83 35 

Ataque Vocal Pós-teste 3,0 35 
p = 0,083 
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Para o parâmetro de ataque vocal, não houve diferença 

estatisticamente significante, uma vez que o índice de significância foi de    

p= 0,083, indicando que para GI, não há diferenciação entre o pré e pós-

teste quanto à caracterização do ataque vocal.  

 

Em relação à caracterização do parâmetro de ataque vocal para GI, a 

Tabela 4 indica que a maioria dos participantes já apresentava no pré-teste 

ataque vocal adequado (91,43%), seguido pelo ataque vocal brusco (8,57%). 

Embora não havendo diferença estatisticamente significante, houve 

adequação de 100% para todos os participantes de GI no pós-teste, quanto 

ao parâmetro de ataque vocal.  

 

A Tabela 5 apresenta a média de distribuição dos valores de pré e 

pós-teste para o parâmetro de pitch para GI, e o índice de significância, 

obtido através do cruzamento dos dados na comparação entre o pré e o 

pós-teste. 

 
Tabela 5- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do pitch no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Pitch Pré-teste 2,71 35 

Pitch Pós-teste 3,0 35 
p = 0,025*

 

Para o parâmetro pitch, houve diferença estatisticamente significante, 

uma vez que o índice de significância foi de p= 0,025, indicando que para GI 
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o pré e o pós-teste se diferenciam quanto à caracterização do pitch, com 

adequação desse parâmetro para o pós-teste. 

 

Em relação à GI, na Tabela 5 observa-se que o pitch adequado ocorreu 

para a maioria dos participantes (85,71%) no pré-teste. Para o pós-teste a 

adequação do pitch foi de 100%, indicando que todos os participantes de GI 

apresentaram pitch adequado. Nenhum dos participantes de GI apresentou 

pitch excessivamente grave.  

 

A Tabela 6 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de                 

pré e pós-teste para o parâmetro de loudness, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 6- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do loudness no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Loudness Pré-teste 2,57 35 

Loudness Pós-teste 3,0 35 
p = 0,006*

 

Em relação ao parâmetro loudness, houve diferença estatisticamente 

significante para GI, uma vez que o índice de significância foi de p= 0,006, 

indicando diferenciação entre e pré e o pós-teste para GI, quanto à 

caracterização do loudness, com adequação desse parâmetro para o pós-

teste.  
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Quanto à caracterização do loudness para GI, a Tabela 6 evidencia que 

para GI, 74,29% dos participantes já apresentavam no pré-teste loudness 

adequado. Apenas 17,14% apresentaram loudness reduzido e 8,57 % 

apresentaram loudness aumentado. Para o pós-teste houve adequação do 

loudness para todos os participantes (100%).  

 

A Tabela 7 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de ressonância, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 7- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do ressonância no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ressonância Pré-teste 1,69 35 

 Ressonância Pós-teste 2,91 35 
p<0,001*

 
 

Em relação ao parâmetro de ressonância houve diferença 

estatisticamente significante para GI, uma vez que o índice de significância 

foi de p<0,001, indicando que em GI, o pré e o pós-teste se diferenciam 

quanto à caracterização da ressonância. 

 

Os resultados da Tabela 7 mostram que a maioria dos participantes 

apresentava no pré-teste, ressonância com foco posterior (31,43%), seguido 

de foco nasal compensatório (22,86%). No pós-teste houve adequação 

desse parâmetro com uso equilibrado para quase a totalidade dos 
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participantes (94,28%). A ressonância com foco hipernasal foi apresentada 

por apenas 1 participante (2,86%), assim como a ressonância com foco 

nasal compensatório (2,86%). Os parâmetros ressonantais de foco 

hiponasal, foco baixo e foco posterior, não foram apresentados por nenhum 

dos participantes no pós-teste. 

 

A Tabela 8 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de coordenação 

pneumofonoarticulatória, e o índice de significância, obtido através do 

cruzamento dos dados na comparação entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 8- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do coordenação pneumofonoarticulatória no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Coord. Pré-teste 1,23 35 

Coord. Pós-teste 2,83 35 
p<0,001*

 

Para o parâmetro de coordenação pneumofonoarticulatória houve 

diferença estatisticamente significante para GI, uma vez que o índice de 

significância foi de p<0,001, indicando que em GI, há diferenciação entre o 

pré e o pós-teste quanto à caracterização da coordenação 

pneumofonoarticulatória. 

 

Em relação à caracterização da coordenação 

pneumofonoarticulatória para GI, na comparação pré e pós-teste, a 

Tabela 8 mostra que a maioria dos participantes apresentava no pré-teste 
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uso de ar de reserva (45,71%), seguido de incoordenação 

pneumofonoarticulatória (42,86%). No pré-teste a coordenação presente foi 

a que apresentou menor número de ocorrência (11,43%). No pós-teste 

houve adequação da coordenação pneumofonoarticulatória para quase a 

totalidade dos participantes (91,43%). O uso de ar de reserva foi o que 

apresentou menor número de ocorrência no pós-teste (2,86%). 

 

A Tabela 9 apresenta a média de distribuição dos valores de pré e 

pós-teste para o parâmetro de articulação para GI, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 9- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do articulação no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância 

Articulação Pré-teste 2,6 35 

Articulação Pós-teste 3,0 35 
p = 0,008*

 

 

Para o parâmetro de articulação houve diferença estatisticamente 

significante para GI, uma vez que o índice de significância foi de p=0,008, 

indicando em GI diferenças entre o pré e o pós-teste, quanto à 

caracterização da articulação, com adequação desse parâmetro para o pós-

teste.  
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Em relação à caracterização da articulação, observa-se que para GI 

80% dos participantes já apresentava no pré-teste articulação precisa. A 

articulação imprecisa ocorreu para 17,14% dos participantes no pré-teste e 

apenas 2,86% apresentaram articulação travada. Para o pós-teste houve 

adequação desse parâmetro para todos os participantes de GI (100%). 

Nenhum dos participantes apresentou articulação imprecisa e/ou travada.  

 

A Tabela 10 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de modulação, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 10- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do modulação no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Modulação Pré-teste 1,34 35 

Modulação Pós-teste 2,77 35 
p < 0,001*

 

Para o parâmetro de modulação houve diferença estatisticamente 

significante para GI, uma vez que o índice de significância foi de p<0,001, 

indicando que em GI o pré e o pós-teste se diferenciam quanto à 

caracterização da modulação.  

 

Observa-se na Tabela 10 que em relação à caracterização da 

modulação na comparação pré e pós-teste para GI, a maioria dos 

participantes apresentava no pré-teste modulação reduzida (71,43%). A 
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modulação excessiva foi a que apresentou menor número de ocorrência 

no pré-teste (11,43%). No pós-teste houve adequação do parâmetro de 

modulação para quase a totalidade dos participantes (88,57%). No pós-

teste, a modulação excessiva não foi apresentada por nenhum dos 

participantes e apenas 11,43% apresentaram modulação reduzida.  

 

A Tabela 11 apresenta para GI a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de ritmo de leitura, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 11- Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição 
do ritmo de leitura no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ritmo de Leitura Pré-teste 1,4 35 

Ritmo de Leitura Pós-teste 2,89 35 
p < 0,001*

 

 

Em relação ao parâmetro ritmo de leitura houve diferença 

estatisticamente significante para GI, uma vez que o índice de significância 

foi de p<0,001, indicando para GI diferenças entre e pré e pós-teste quanto à 

caracterização do ritmo de leitura. 

 

Conforme a Tabela 11, a maioria dos participantes de GI 

apresentava no pré-teste ritmo de leitura inadequado (80%). O 

parâmetro ritmo adequado foi apresentado por apenas 20% dos 
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participantes no pré-teste. No pós-teste houve adequação desse parâmetro 

para quase a totalidade dos participantes (94,29%), e apenas 5,71% 

apresentaram ritmo inadequado. 

 

Para GI, dos nove parâmetros analisados na avaliação do uso vocal, a 

análise estatística comprovou que apenas para o parâmetro de ataque vocal, 

não houve diferença estatisticamente significante entre o pré e o pós-teste. 

Para os demais parâmetros analisados, qualidade vocal, pitch, loudness, 

ressonância, coordenação pneumofonoarticulatória, articulação, modulação 

e ritmo de leitura, houve diferenças estatisticamente significantes entre o pré 

e o pós-teste, com índice de significância p≤0,05, indicando que a análise do 

uso vocal é um parâmetro que diferencia GI quanto o pré e pós-teste.  

  

  

I.3. Avaliação Objetiva da Velocidade de Fala em Leitura: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student para Dados Pareados.  

 

A Tabela 12 apresenta para GI a média de distribuição dos valores da 

velocidade de fala em leitura de texto no estilo de notícia e de comercial, 

para o cálculo do número de palavras por minuto e de sílabas por 

minuto, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 12 – Caracterização intra-grupo (GI) quanto a média de distribuição da 
velocidade de fala em leitura de notícia e comercial no pré e pós-teste  

Parâmetro Média N Desvio-padrão Significância  

Notícia pal/min  
Pré-teste 

155,42 35 14,65 

Notícia pal/min  
Pós-teste 

164,32 35 12,00 
p = 0,002*

Notícia sil/min   
Pré-teste 

343,0 35 32,24 

Notícia sil/min   
Pós-teste 

361,36 35 26,12 
p = 0,002*

Comercial pal/min  
Pré-teste 

136,46 35 12,22 

Comercial pal/min  
Pós-teste 

141,19 35 10,46 
p = 0,046*

Comercial sil/min  
Pré-teste 

323,69 35 28,67 

Comercial sil/min  
Pós-teste 

336,21 35 24,73 
p = 0,028*

 
 

Em relação ao estilo de texto notícia, para o cálculo do número de 

palavras por minuto e de sílabas por minuto, para GI houve diferença 

estatisticamente significante, uma vez que o índice de significância foi de 

p=0,002, na comparação entre o pré e pós-teste, tanto para palavras como 

para sílabas por minuto, conforme indica a Tabela 12. 

 

Em relação ao estilo de texto comercial, a Tabela 12 mostra que para o 

cálculo do número de palavras por minuto, houve diferença estatisticamente 

significante para GI, uma vez que o índice de significância foi de p=0,046, na 

comparação entre o pré e pós-teste. Quanto ao número de sílabas por 

minuto, novamente houve diferença estatisticamente significante, uma vez 
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que o índice de significância foi de p=0,028, na comparação entre o pré e 

pós-teste. 

 

A velocidade de fala em atividade de leitura é um parâmetro que 

diferencia GI quanto o pré e o pós-teste.  

 

 

II.Análise Intra-Grupo GII 

 
A análise intra-grupo GII foi realizada de acordo com as avaliações de 

voz e fala, conforme descritas no Método. 

  

II.1. Avaliação Objetiva da Voz: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student para Dados Pareados.  

 

A Tabela 13 apresenta a média de distribuição dos valores da 

freqüência fundamental (F0) para GII, de acordo com os valores de pré e 

pós-teste, e o índice de significância, obtido através do cruzamento dos 

dados na comparação do parâmetro F0 entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 13 – Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição da 
freqüência fundamental da voz (F0) no pré e pós-teste  

Parâmetro Média N Desvio-Padrão Significância  

F0 Pré-teste 146,37 35 42,46 

F0 Pós-teste 146,86 35 44,48 
p = 0,726 

 

Em GII, conforme indica a Tabela 13 para o parâmetro de freqüência 

fundamental, não houve diferença estatisticamente significante, uma vez que 

o índice de significância foi de p=0,726, indicando que a freqüência 

fundamental é um parâmetro que não diferencia GII quanto pré e pós-teste. 

 

 

II.2. Avaliação do Uso Vocal: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste dos 

Postos Sinalizados de Wilcoxon.  

 

Como já especificado no Método, essa análise será idêntica à análise 

realizada para GI.  

 

A Tabela 14 apresenta a média de distribuição dos valores da 

qualidade vocal para GII, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e 

o índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação do parâmetro de qualidade vocal entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 14 - Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de 
distribuição da qualidade vocal no pré e pós-teste  

Parâmetro Média N Significância 

Qualidade Vocal Pré-teste 2,69 35 

Qualidade Vocal Pós-teste 2,69 35 
p >0,999 

 

Para o parâmetro de qualidade vocal, não houve diferença 

estatisticamente significante para GII, uma vez que o índice de significância 

foi de p>0,999, indicando que para GII não há diferenciação entre o pré e o 

pós-teste, quanto à caracterização da qualidade vocal. 

 

A Tabela 15 apresenta a média de distribuição dos valores de ataque 

vocal para GII, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice 

de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 15 - Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de 
distribuição do ataque vocal no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ataque Vocal Pré-teste 2,89 35 

Ataque Vocal Pós-teste 2,89 35 
p >0,999 

 

Em relação ao parâmetro de ataque vocal, não houve diferença 

estatisticamente significante para GII, uma vez que o índice de significância 

foi de p>0,999, indicando que quanto à caracterização do ataque vocal para 

GII, não há diferenciação entre o pré e o pós-teste. 
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A Tabela 16 apresenta a média de distribuição dos valores de pitch 

para GII, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 16 - Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de 
distribuição do pitch no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Pitch Pré-teste 2,89 35 

Pitch Pós-teste 2,89 35 
p >0,999 

 

Para o parâmetro pitch, não houve diferença estatisticamente 

significante para GII, uma vez que o índice de significância foi de p>0,999, 

indicando que para GII não há diferenciação entre o pré e o pós-teste, 

quanto à caracterização do pitch. 

 

A Tabela 17 apresenta para GII a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de loudness, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 17- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do loudness no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Loudness Pré-teste 2,6 35 

Loudness Pós-teste 2,6 35 
p>0,999 
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Para o parâmetro loudness, novamente não houve diferença 

estatisticamente significante para GII, uma vez que o índice de significância 

foi de p >0,999, indicando que o pré e pós-teste não se diferenciam quanto 

à caracterização do loudness, para GII.  

 

A Tabela 18 apresenta para GII a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de ressonância, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 18- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do ressonância no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ressonância Pré-teste 2,2 35 

Ressonância Pós-teste 2,2 35 
p>0,999 

 

Em relação ao parâmetro de ressonância, novamente para GII não 

houve diferença estatisticamente significante, uma vez que o índice de 

significância foi de p >0,999, indicando que para GII, o pré e pós-teste não 

se diferenciam, quanto à caracterização da ressonância.  

 

A Tabela 19 apresenta para GII a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de coordenação 

pneumofonoarticulatória, e o índice de significância, obtido através do 

cruzamento dos dados na comparação entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 19- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do coordenação pneumofonoarticulatória no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Coord. Pré-teste 1,51 35 

Coord. Pós-teste 1,51 35 
p>0,999 

 

 

Quanto ao parâmetro de coordenação pneumofonoarticulatória, 

novamente para GII não houve diferença estatisticamente significante, uma 

vez que o índice de significância foi de p>0,999, indicando que para GII, o 

pré e pós-teste não se diferenciam, quanto à caracterização da 

coordenação pneumofonoarticulatória.  

 

A Tabela 20 apresenta a média de distribuição dos valores de pré e 

pós-teste para o parâmetro de articulação para GII, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 20- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do articulação no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Articulação Pré-teste 2,49 35 

Articulação Pós-teste 2,49 35 
p>0,999 

 

Para o parâmetro de articulação, não houve diferença estatisticamente 

significante para GII, uma vez que o índice de significância foi de p>0,999, 
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indicando que não há diferenciação entre o pré e o pós-teste, quanto à 

caracterização da articulação, para GII. 

 

A Tabela 21 apresenta para GII a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de modulação, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 

 
Tabela 21- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do modulação no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Modulação Pré-teste 1,11 35 

Modulação Pós-teste 1,11 35 
p>0,999 

 

Em relação ao parâmetro de modulação, novamente não houve 

diferença estatisticamente significante para GII, uma vez que o índice de 

significância foi de p>0,999, indicando que para GII não há diferenciação 

entre o pré e o pós-teste, quanto à caracterização da modulação.  

 

A Tabela 22 apresenta para GII a média de distribuição dos valores de 

pré e pós-teste para o parâmetro de ritmo de leitura, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 22- Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição 
do ritmo de leitura no pré e pós-teste 

Parâmetro Média N Significância  

Ritmo de Leitura Pré-teste 1,34 35 

Ritmo de Leitura Pós-teste 1,34 35 
p>0,999 

 

Para o parâmetro de ritmo de leitura, não houve diferença 

estatisticamente significante para GII, uma vez que o índice de significância 

foi de p>0,999, indicando que não há diferenciação entre o pré e o pós-teste, 

quanto à caracterização do ritmo de leitura, para GII.  

 

 

II.3. Avaliação Objetiva da Velocidade de Fala em Leitura: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student para Dados Pareados.  

 

A Tabela 23 apresenta para GII a média de distribuição dos valores da 

velocidade de fala em leitura de texto no estilo de notícia e de comercial, 

para o cálculo do número de palavras por minuto e de sílabas por 

minuto, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste. 
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Tabela 23 – Caracterização intra-grupo (GII) quanto a média de distribuição da 
velocidade de fala em leitura de notícia e comercial no pré e pós-teste  

Parâmetro Média N Desvio-padrão Significância  

 

Notícia pal/min  
Pré-teste 

151,14 35 18,39 

Notícia pal/min  
Pós-teste 

150,47 35 17,74 
p = 0,772 

Notícia sil/min  
Pré-teste 

333,70 35 40,13 

Notícia sil/min  
Pós-teste 

331,60 35 38,67 
p = 0,679 

Comercial pal/min  
Pré-teste 

132,34 35 17,29 

Comercial pal/min  
Pós-teste 

131,54 35 18,26 
p = 0,721 

Comercial sil/min 
Pré-teste 

313,78 35 41,38 

Comercial sil/min  
Pós-teste 

309,66 35 43,97 
p = 0,446 

Para GII, em relação aos estilos de texto notícia e comercial, tanto para 

o cálculo do número de palavras por minuto como de sílabas por minuto, não 

houve diferença estatisticamente significante, uma vez que o índice de 

significância na comparação entre o pré e pós-teste, para todos os 

parâmetros analisados, foi p≥ 0,05, conforme o nível de significância 

adotado para a aplicação dos testes estatísticos do presente estudo.  
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PPaarrttee  22  --  AAnnáálliissee  IInntteerr--GGrruuppooss  GGIIxxGGIIII  

 

A análise inter-grupos foi realizada de acordo com as avaliações de voz 

e fala, conforme descritas no Método. 

  

2.1. Avaliação Objetiva da Voz: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student.  

 

A Tabela 24 apresenta a média de distribuição dos valores da 

freqüência fundamental (F0) inter-grupos de acordo com os valores de 

pré e pós-teste, e o índice de significância, obtido através do 

cruzamento dos dados na comparação inter-grupos pré-teste e pós-

teste, do parâmetro F0.. 

 

Tabela 24 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
freqüência fundamental da voz (F0) no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Desvio- 
Padrão Significância 

F0  
Pré-teste 

GI 144,23 35 43,73 

 GII 146,37 35 42,46 
p = 0,836 

      
F0  

Pós-teste 
GI 138,86 35 43,21 

 GII 146,86 35 44,48 
p = 0,448 
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De acordo com a Tabela 24 para o parâmetro de freqüência 

fundamental, não houve diferença estatisticamente significante na 

comparação inter-grupos no pré e pós-teste, uma vez que o índice de 

significância foi p≥ 0,05, conforme o nível de significância adotado para 

a aplicação dos testes estatísticos do presente estudo. Observa-se o 

valor de p=0,836, na comparação inter-grupos pré-teste, e p=0,448, na 

comparação inter-grupos pós-teste, indicando que a freqüência 

fundamental é um parâmetro que não diferencia os grupos. 

  

  

2.2. Avaliação do Uso Vocal: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste de 

Mamn-Whitney. 

 

Como já especificado no Método, essa análise será restrita aos 

parâmetros de qualidade vocal, ataque vocal, pitch, loudness, ressonância, 

coordenação pneumofonoarticulatória, articulação, modulação e ritmo de 

leitura. As pontuações foram classificadas em grau de severidade numa 

escala de três pontos.  

 

A Tabela 25 apresenta a média de distribuição dos valores da 

qualidade vocal inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-

teste, e o índice de significância, obtido através do cruzamento dos 
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dados na comparação inter-grupos pré e pós-teste, do parâmetro de 

qualidade vocal. 

 

Tabela 25 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
qualidade vocal no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Qualidade Vocal 

Pré-teste 

GI 
2,57 35 

 GII 2,69 35 

p = 0,533 

     
Qualidade Vocal 

Pós-teste 

GI 
3,0 35 

 GII 2,69 35 

p = 0,001*

 

Conforme a Tabela 25, na comparação inter-grupos, para o parâmetro 

de qualidade vocal no pré-teste, não houve diferença estatisticamente 

significante, uma vez que o índice de significância foi de p=0,533. Já na 

comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença estatisticamente 

significante com valor de p=0,001, indicando que a qualidade vocal no pós-

teste é um parâmetro que diferencia os grupos. 

 

A Tabela 26 apresenta a média de distribuição dos valores do ataque 

vocal inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o 

índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 26 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
ataque vocal no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Ataque Vocal 

Pré-teste 

GI 
2,83 35 

 GII 2,89 35 

p = 0,645 

     
Ataque Vocal 

Pós-teste 

GI 
3,0 35 

 GII 2,89 35 

p = 0,154 

 

 

Na comparação inter-grupos, para o parâmetro de ataque vocal no pré 

e pós-teste, não houve diferença estatisticamente significante, uma vez que 

o índice de significância foi p≥ 0,05, conforme o nível de significância 

adotado para a aplicação dos testes estatísticos do presente estudo. 

Observa-se o valor de p=0,645, na comparação inter-grupos pré-teste, e 

p=0,154, na comparação inter-grupos pós-teste, indicando que o ataque 

vocal é um parâmetro que não diferencia os grupos. 

 

A Tabela 27 apresenta a média de distribuição dos valores do pitch 

inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 27 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição do 
pitch no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Pitch 

Pré-teste 

GI 
2,71 35 

 GII 2,89 35 

p = 0,235 

     
Pitch 

Pós-teste 

GI 
3,0 35 

 GII 2,89 35 

p = 0,154 

 

 

Na comparação inter-grupos, não houve diferença estatisticamente 

significante para o parâmetro de pitch no pré e pós-teste, uma vez que o 

índice de significância foi p≥ 0,05, conforme o nível de significância 

adotado para a aplicação dos testes estatísticos do presente estudo. 

Observa-se o valor de p=0,235, na comparação inter-grupos pré-teste, e 

p=0,154, na comparação inter-grupos pós-teste, indicando que o pitch é 

um parâmetro que não diferencia os grupos. 

 

A Tabela 28 apresenta a média de distribuição dos valores do 

loudness inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o 

índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 28 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição do 
loudness no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Loudness 

Pré-teste 

GI 
2,57 35 

 GII 2,6 35 

p = 0,694 

     
Loudness 

Pós-teste 

GI 
3,0 35 

 GII 2,6 35 

p = 0,006*

 

 

Conforme a Tabela 28, na comparação inter-grupos não houve 

diferença estatisticamente significante para o parâmetro de loudness no pré-

teste, uma vez que o índice de significância foi de p=0,694. Já na 

comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença estatisticamente 

significante com valor de p=0,006, indicando que o loudness no pós-teste é 

um parâmetro que diferencia os grupos. 

 

A Tabela 29 apresenta a média de distribuição dos valores da 

ressonância inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, 

e o índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 29 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
ressonância no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Ressonância 

Pré-teste 

GI 
1,69 35 

 GII 2,2 35 

p = 0,015*

     
Ressonância 

Pós-teste 

GI 
2,91 35 

 GII 2,2 35 

p <0,001*

 

 

Na comparação inter-grupos houve diferença estatisticamente 

significante para o parâmetro de ressonância para o pré e o pós-teste, uma 

vez que o índice de significância foi p≤ 0,05, conforme o nível de 

significância adotado para a aplicação dos testes estatísticos do 

presente estudo. Observa-se o valor de p=0,015, na comparação inter-

grupos pré-teste, e p<0,001, na comparação inter-grupos pós-teste, 

indicando que a ressonância é um parâmetro que diferencia os grupos 

no pré e pós-teste. 

 

A Tabela 30 apresenta a média de distribuição dos valores da 

coordenação pneumofonoarticulatória inter-grupos, de acordo com os 

valores de pré e pós-teste, e o índice de significância, obtido através do 

cruzamento dos dados na comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 30 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
coordenação pneumofonoarticulatória no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Coord. 

Pré-teste 

GI 
1,23 35 

 GII 1,51 35 

p = 0,127 

     
Coord. 

Pós-teste 

GI 
2,83 35 

 GII 1,51 35 

p <0,001*

 

 

Conforme a Tabela 30, na comparação inter-grupos no pré-teste não 

houve diferença estatisticamente significante para o parâmetro de 

coordenação pneumofonoarticulatória, uma vez que o índice de significância 

foi de p=0,127. Já na comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença 

estatisticamente significante com valor de p<0,001, indicando que a 

coordenação pneumofonoarticulatória no pós-teste, é um parâmetro que 

diferencia os grupos. 

 

A Tabela 31 apresenta a média de distribuição dos valores da 

articulação inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e 

o índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 31 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
articulação no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Articulação 

Pré-teste 

GI 
2,6 35 

 GII 2,49 35 

p = 0,572 

     
Articulação 

Pós-teste 

GI 
3,0 35 

 GII 2,49 35 

p =0,001*

 

 

Conforme a Tabela 31, na comparação inter-grupos no pré-teste não 

houve diferença estatisticamente significante para o parâmetro de 

articulação, uma vez que o índice de significância foi de p=0,572. Já na 

comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença estatisticamente 

significante com valor de p=0,001, indicando que a articulação no pós-teste, 

é um parâmetro que diferencia os grupos. 

 

A Tabela 32 apresenta a média de distribuição dos valores da 

modulação inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e 

o índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 32 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição da 
modulação no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Modulação 

Pré-teste 

GI 
1,34 35 

 GII 1,11 35 

p = 0,136 

     
Modulação 

Pós-teste 

GI 
2,77 35 

 GII 1,11 35 

p <0,001*

 

 

Na comparação inter-grupos no pré-teste, não houve diferença 

estatisticamente significante para o parâmetro de modulação, uma vez que o 

índice de significância foi de p=0,136, conforme indica a Tabela 32. Já na 

comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença estatisticamente 

significante com valor de p<0,001, indicando que a modulação no pós-teste, 

é um parâmetro que diferencia os grupos. 

 

A Tabela 33 apresenta a média de distribuição dos valores do ritmo de 

leitura inter-grupos, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o 

índice de significância, obtido através do cruzamento dos dados na 

comparação inter-grupos pré e pós-teste. 
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Tabela 33 – Caracterização inter-grupos quanto a média de distribuição do 
ritmo de leitura no pré e pós-teste  

Parâmetro  Média N Significância  

Ritmo de Leitura 

Pré-teste 

GI 
1,4 35 

 GII 1,34 35 

p = 0,760 

     
Ritmo de Leitura 

Pós-teste 

GI 
2,89 35 

 GII 1,34 35 

p <0,001*

 

Na comparação inter-grupos no pré-teste, não houve diferença 

estatisticamente significante para o parâmetro de ritmo de leitura, uma vez 

que o índice de significância foi de p=0,760, conforme indica a Tabela 33. Já 

na comparação inter-grupos no pós-teste, houve diferença estatisticamente 

significante com valor de p<0,001, indicando que o ritmo de leitura no pós-

teste, é um parâmetro que diferencia os grupos. 

 

Observa-se que na comparação inter-grupos quanto à avaliação do 

uso vocal, houve diferenças estatisticamente significantes no pós-teste, 

para os parâmetros de qualidade vocal, loudness, coordenação 

pneumofonoarticulatória, articulação, modulação e ritmo de leitura, com 

índice de significância p≤0,05. Apenas para o parâmetro de 

ressonância, os grupos se diferenciam tanto no pré quanto no pós-teste, 

com valor de p=0,015 e p<0,001, respectivamente. Apenas para os 

parâmetros de ataque vocal e pitch, os grupos não se diferenciam. 
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2.3. Avaliação Objetiva da Velocidade de Fala em Leitura: 

 

Para essa análise foi aplicado o teste estatístico específico Teste t de 

Student.  

 

A Tabela 34 apresenta a média inter-grupos de distribuição dos 

valores da velocidade de fala em leitura de texto no estilo de notícia e de 

comercial, para o cálculo do número de palavras por minuto e de sílabas 

por minuto, de acordo com os valores de pré e pós-teste, e o índice de 

significância, obtido através do cruzamento dos dados na comparação 

entre o pré e o pós-teste.  

 

Tabela 34 – Caracterização intrer-grupos quanto a média de distribuição da 
velocidade de fala em leitura de notícia e comercial no pré e pós-teste  

Parâmetro Grupo N Média 
Desvio- 
padrão 

Significância 

Grupo I 35 155,42 14,65 Notícia Pal/min 
Pré-teste Grupo II 35 151,14 18,39 

p = 0,285 

Grupo I 35 164,32 12,0 Notícia Pal/min Pós-
teste Grupo II 35 150,47 17,74 

p < 0,001*

Grupo I 35 343,0 32,24 Notícia Sil/min  
Pré-teste Grupo II 35 333,70 40,13 

p = 0,289 

Grupo I 35 361,36 26,12 Notícia Sil/min  
Pós-teste Grupo II 35 331,60 38,67 

p< 0,001*

Grupo I 35 136,46 12,22 Comercial Pal/min 
Pré-teste Grupo II 35 132,34 17,29 

p = 0,254 

Grupo I 35 141,19 10,46 Comercial Pal/min 
Pós-teste Grupo II 35 131,54 18,26 

p = 0,009*

Grupo I 35 323,69 28,67 Comercial Sil/min 
Pré-teste Grupo II 35 313,78 41,38 

p = 0,248 

Grupo I 35 336,21 24,73 Comercial Sil/min 
Pós-teste Grupo II 35 309,66 43,97 

p = 0,003*
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Conforme indica a Tabela 34, na comparação inter-grupos houve 

diferença estatisticamente significante no pós-teste, para ambos estilos de 

textos analisados, seja notícia ou comercial, tanto para o cálculo do número 

de palavras por minuto como de sílabas por minuto, uma vez que o índice de 

significância foi p≤0,05, conforme o nível de significância adotado para a 

aplicação dos testes estatísticos do presente estudo.  

 

Observa-se na comparação inter-grupos no pós-teste, um valor de 

p<0,001 para notícia tanto em pal/min como em sil/min, p=0,009 para 

comercial pal/min, e p=0,003 comercial sil/min, indicando que a velocidade 

de fala em leitura no pós-teste, é um parâmetro que diferencia os grupos, 

tanto para o cálculo do número de palavras/min  como de sílabas/min. 
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