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 INTRODUÇÃO: 

 A  frequência  fundamental  (F  0  )  é  um  componente  essencial  da  voz  humana  e  é  definida  como  a 
 quantidade  de  ciclos  vibratórios  emitidos  pelas  pregas  vocais  durante  um  intervalo  de  tempo  medido  em 
 segundos,  correspondente  direto  ao  Pitch  (SOARES  e  ALVES,  2017),  que  por  sua  vez,  é  a  sensação  percebida 
 de  graves  e  agudos.  A  F  0  é  tradicionalmente  e  amplamente  analisada  por  meio  de  softwares  específicos  de 
 análise  acústica  e  sua  análise  permite  observar  relações  da  medida  com  as  características  de  idade  e  gênero  dos 
 sujeitos (RIBEIRO & PACHECO, 2020). 

 A  população  de  pessoas  transgêneros  tem  buscado  a  ajuda  da  fonoaudiologia  na  tentativa  de  diminuir 
 desconfortos  ocasionados  pela  falta  de  identificação  do  próprio  sujeito  com  a  sua  voz  (SCHMIDT,  2018; 
 SILVA,  OLIVEIRA  &  SILVA,  2021).  Um  dos  pontos-chave  deste  trabalho,  geralmente,  é  a  adequação  da 
 frequência  fundamental  da  voz,  para  que  fique  de  acordo  com  o  gênero  da  pessoa  que  busca  o  serviço. 
 Entretanto,  a  prática  clínica  nos  traz  a  hipótese  deste  estudo,  pautada  na  perspectiva  de  que  a  frequência 
 fundamental  da  voz  não  é  fator  fundamental  no  tratamento  e,  apesar  do  que  é  amplamente  difundido,  a 
 adequação  da  frequência  a  uma  norma  cisgênero  não  é  suficiente  para  a  satisfação  vocal  da  pessoa  transgênero. 
 Portanto,  o  objetivo  deste  estudo  foi  extrair  e  analisar  a  frequência  fundamental  (F0)  e  correlacionar  com  a 
 satisfação vocal de pessoas transgêneros. 

 METODOLOGIA: 

 Estudo  de  caráter  quantitativo  observacional,  transversal,  prospectivo,  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  e 
 Pesquisa  da  Unicamp  (CAAE:  45478821.9.0000.5404).  A  pesquisa  foi  realizada  no  Laboratório  de  Voz  do 
 CEPRE,  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  -  UNICAMP.  Todos  os  participantes  da  pesquisa  assinaram  o 
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Foram  recrutadas  pessoas  transgêneras  brasileiras,  entre  18  e  49  anos,  não  tabagistas,  que  não  relataram 
 problemas  de  voz,  não  possuíam  problemas  de  saúde  autorreferidos  ou  que  não  faziam  uso  de  medicamentos 
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 contínuos  que  afetem  a  qualidade  vocal.  Foram  realizadas  gravações  de  amostras  vocais  de  três  vogais  [a] 
 sustentadas  e  em  glissando,  contagem  de  números  de  1  a  10  e  leitura  de  um  texto.  As  gravações  foram  captadas 
 por  meio  de  um  microfone  unidirecional  (Shure  SM-58)  posicionado  a  10  centímetros  de  distância  da  boca, 
 conectado  a  uma  placa  de  som  marca  TASCAM  e  Desktop  Dell.  Após  esta  etapa,  as  amostras  foram  analisadas 
 por meio do  software  Praat (BOERSMA e WEENINK, 2022). 

 Além  disso,  as  participantes  responderam  ao  Transgender  Woman  Voice  Questionnaire  (TWVQ) 
 (DACAKIS  et  al,  2013;  SANTOS  et  al.  2015),  validado  e  traduzido  para  o  português  brasileiro  para  a 
 autoavaliação  de  vozes  de  mulheres  trans,  e  os  homens  responderam  a  uma  versão  adaptada  pelos  autores  desta 
 pesquisa  do  protocolo  para  o  masculino.  O  questionário  possui  30  questões  subjetivas  que  abordam  a  satisfação 
 com  a  voz  pontuadas  de  1  a  4,  no  qual  1  representa  uma  situação  que  nunca  ocorre  e  4  a  situação  que  ocorre 
 usualmente  ou  sempre,  sendo  que  quanto  maior  a  somatória  desses  pontos,  pior  é  a  percepção  dos  sujeitos  sobre 
 a  sua  própria  voz.  O  questionário  ainda  possui  2  questões  de  auto  reconhecimento  da  voz  atual  e  de  como  a  sua 
 voz  deveria  ser,  numa  escala  de  voz  muito  feminina,  pouco  feminina  e  neutra,  pouco  masculina  e  muito 
 masculina. 

 A  análise  estatística  descritiva  e  inferencial  foi  realizada  por  meio  do  software  The  SAS  System  for 
 Windows  versão  9.4.  Os  valores  de  F0  entre  os  grupos  e  escores  do  protocolo  foram  comparados  entre  os 
 grupos  por  meio  do  Teste  de  Mann-Whitney.  A  correlação  da  média  de  F0  com  o  escore  total  do  TWVQ  foi 
 testada  por  meio  da  Correlação  de  Spearman  e  a  relação  entre  a  média  de  F0  e  cada  uma  das  questões  do 
 protocolo  foram  analisadas  por  meio  de  regressão  linear,  com  transformação  dos  valores  em  ranks  e  critério  de 
 seleção  stepwise.  Foi adotado um nível de significância  de 5%. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Onze  mulheres  e  7  homens  participaram  deste  estudo,  todos  autodeclarados  pessoas  transgêneras, 
 totalizando 18 indivíduos  (Tabela 1), este número  não atinge a amostra prevista inicialmente (30 indivíduos). 

 TABELA 1 - Nº participantes/idade 

 Sujeitos  Número de 
 participantes 

 Média de 
 idade  Desvio Padrão  Idade Mínima  Idade Máxima 

 Mulheres Trans  11  26,91  7,816  18  41 

 Homens Trans  7  26,57  7,435  18  41 

 No  questionário  Transgender  Woman  Voice  Questionnaire  (TWVQ),  todos  os  participantes,  homens  e 
 mulheres,  responderam  as  30  questões  subjetivas  relativas  ao  uso  vocal  e  o  seu  gênero,  além  de  duas  perguntas 
 autoavaliativas  do  próprio  questionário  de  como  os  indivíduos  reconhecem  a  sua  voz  atual  e  de  como  ela 
 deveria  ser.  Os  resultados  da  pontuação  média,  o  número  de  pessoas  para  cada  item  assinalado  no  questionário 
 TWVQ encontram-se na tabela 2. 
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 Observa-se  que  escore  médio  do  TWVQ  foi  próximo  em  ambos  os  grupos,  sendo  maior  no  grupo  das 
 mulheres,  porém  não  significativamente  (p-valor=  0,7166)  o  que  sugere  que  essas  pessoas  estão  em  sofrimento 
 em  função  da  não  representatividade  da  própria  voz  em  relação  ao  seu  gênero,  sofrimento  este  que  pode  ser 
 intensificado  nos  diversos  contextos  em  que  é  necessário  usar  a  voz.  Estudo  anterior  (DORNELAS  et  al,  2020  ) 
 com  pessoas  trans  de  ambos  os  gêneros,  associou  o  questionário  TWVQ,  ao  Questionário  de  qualidade  de  vida 
 em  voz  (QVV)  (  GASPARINI  &  BEHLAU,  2009  )  e  Índice  de  Triagem  de  Distúrbio  de  Voz  (ITDV) 
 (  GHIRARDI  et  al  2013)  de  modo  que  a  somatória  média  do  TWVQ  dos  dois  grupos  foi  de  70,6  pontos.  Os 
 autores  concluíram  que  a  qualidade  de  vida  de  pessoas  transgênero  está  ligada  a  percepção  de  suas  alterações 
 vocais,  de  maneira  que  quanto  maior  essa  percepção  da  alteração,  pior  é  a  qualidade  de  vida.  Em  outra 
 produção,  Santana  et  al.  (2022)  associaram  o  questionário  TWVQ  ao  QVV  em  um  grupo  de  de  69  indivíduos 
 transgêneros,  e  a  média  da  somatória  encontrada  foi  de  69,93  para  os  homens  e,  69,46  para  as  mulheres.  Em 
 ambos  os  estudos,  a  somatória  média  foi  próxima  a  encontrada  no  presente  estudo.  Ambos  os  estudos  são 
 brasileiros  e  encontraram  resultados  semelhantes  ao  presente  estudo,  o  que  indica  que  é  a  realidade  de  pessoas 
 transgêneros sofrer com dificuldades decorrentes de suas vozes. 

 A  comparação  entre  o  escore  total  dos  grupos  de  homens  e  mulheres  estudados  não  evidenciou 
 significância.  O  escore  de  cada  questão  também  foi  comparado  estatisticamente  entre  os  grupos  e  não  foi 
 encontrada  diferença.  Portanto,  para  o  grupo  analisado,  os  resultados  sugerem  que  a  autopercepção  de  homens  e 
 mulheres em relação às suas vozes é parecida (Tabela 2). 

 TABELA 2 - Transgender Woman Voice Questionnaire (TWVQ) 

 Sujeitos  Média TWVQ  Desvio Padrão  Mínimo WTVQ  Máximo TWVQ  p-valor 

 Mulheres  72,82*  20,168  36  97 
 0,7166 

 Homens  68,43*  21,165  34  100 

 TWVQ: Minha voz é / Minha Voz ideal é 

 Sujeitos 
 Muito 

 Masculina 
 Um pouco 
 Masculina  Neutra  Um pouco 

 Feminina 
 Muito 

 Feminina 

 Mulheres 
 Minha Voz é  3 (27,27%)  6 (54,55%)  1 (9,09%)  1 (9,09%)  0 

 Minha Voz 
 Ideal é  0  0  0  6 (54,5%)  5 (45,5%) 

 Homens 
 Minha Voz é  0  1 (14,3%)  0  5 (71,43%)  1 (14,3%) 

 Minha Voz 
 Ideal é  2 (28,6%)  5 (71,4%)  0  0  0 

 Muitos  dos  participantes  do  estudo  (n=14)  já  haviam  iniciado  a  hormonioterapia  durante  a  coleta  dos 
 dados.  A  hormonioterapia  é  um  procedimento  que  permite  mudanças  das  características  físicas  do  corpo,  no 
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 caso  dos  homens  com  aumento  da  massa  corporal  como  um  todo,  mas  principalmente  o  aumento  das  pregas 
 vocais  (BARRA,  GUSMÃO  &  ARAUJO,  2020)  o  que  poderia  ajudar  na  adequação  da  frequência  fundamental 
 da  voz.  Por  outro  lado,  as  mulheres  não  conseguem  se  beneficiar  dessa  prática  pois  a  ingestão  de  hormônios  por 
 elas  tende  a  não  incitar  mudanças  relevantes  na  frequência  da  voz  (CIELO  et  al,  2021),  sendo  necessárias  outras 
 intervenções,  como  a  fonoterapia  (BARRA,  GUSMÃO  &  ARAUJO,  2020).  Os  nossos  resultados  indicam  que 
 a  percepção  dos  homens  e  das  mulheres  é  equivalente,  ou  seja,  ambos  os  grupos  percebem  prejuízos 
 ocasionados  pelas  suas  vozes.  Este  achado  reforça  o  que  traz  a  literatura  (SANTOS  &  CIELO,  2020),  de  que  a 
 terapia  hormonal,  somente,  pode  proporcionar  diminuição  da  frequência  da  voz,  não  proporciona  mudanças 
 anatômicas  e  linguísticas  no  indivíduo,  tais  como  articulação,  ressonância  e  vocabulário,  o  que  pode  gerar 
 frustração após a hormonioterapia e continuar gerando desconforto. 

 Os  resultados  de  F  0  da  vogal  podem  ser  visualizados  na  tabela  3  e  os  valores  da  vogal  [a]  glissando  na 
 tabela 4. 

 TABELA 3 - Valores médios, mínimo e máximo de F0 para a vogal [a] 

 Sujeitos  Média F0  p-valor  Mín F0  Máx F0 

 Mulheres  165,2 
 0,1031 

 110,6  208,4 

 Homens  143,3  119,1  193,6 

 TABELA 4 - Valores da média do mínimo e máximo da vogal [a] glissando 

 Sujeitos 
 Média do 

 mínimo [a] 
 glissando 

 Média do 
 máximo [a] 
 glissando 

 mínimo  máximo 

 Mulheres  121,6  373,4  85,4  475,2 

 homens  117,5  276,5  91,7  501,5 

 A  correlação  entre  a  média  de  F0  e  o  escore  total  do  TWVQ  foi  testada  sendo  o  valor  da  correlação 
 encontrado  0,01551  (p-valor  =  0,9513).  A  correlação  considerou  a  somatória  dos  questionários  aplicados  nos 
 dois  grupos  visto  que  o  número  de  sujeitos  em  cada  grupo  era  relativamente  pequeno  e  não  houve  diferença 
 estatística  entre  eles.  No  entanto,  esses  resultados  suportam  a  nossa  hipótese  de  que  os  valores  de  frequência 
 fundamental  não  tem  relação  com  a  percepção  positiva  da  voz  de  pessoas  transgêneros.  Assim,  podemos  dizer 
 que  o  grupo  estudado,  mesmo  tendo  valores  de  F0  dentro  do  esperado  pela  cisgeneridade,  considera  que  sua 
 voz não os satisfaz, causando uma série de prejuízos em suas rotinas. 

 CONCLUSÕES:  , 

 A  frequência  fundamental  média  da  amostra  estudada  não  apresentou  diferenças  entre  os  grupos.  As 
 médias  encontram-se  numa  região  de  passagem  da  voz  masculina  para  a  feminina,  que  pode  ser  considerada 
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 neutra.  Os  escores  do  TWVQ  foram  altos  indicando  sofrimento  em  função  da  não  satisfação  vocal.  Para  a 
 amostra  estudada  não  foi  encontrada  correlação  entre  o  TWVQ  (escore  final  e  cada  pergunta)  e  a  média  da 
 frequência  fundamental,  indicando  que  somente  a  mudança  na  frequência  fundamental,  aguda  ou  grave,  não 
 satisfaz  as  demandas  de  feminilização  ou  masculinização  da  voz,  sendo  necessário  trabalhar  parâmetros 
 linguísticos e expressivos, de modo a reduzir os impactos e garantir qualidade de vida a essa população. 
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