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JORNAL VOZ ATIVA
Jornal do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre Voz da PUC-SP                       Pró-Fono Departamento Editorial

stamos chegando ao final de
mais um ano e foram muitos os
even tos  rea l izados :

Congresso de Fonoaudiologia,
Curso  de  Voz  Prof i s s iona l ,
Encontro de Saúde Vocal, etc...
Em todos  es tes  even tos
enfa t izou-se  mui to  a
importância dos cuidados com
a saúde  da  voz  e  o  seu
aperfeiçoamento.  Do ponto de vista do
fonoaudiólogo, este é um momento em
que a clínica deixa de ser seu único
lugar de atuação, e a preocupação com
a prevenção  e  o  uso  da  voz  num
contex to  p rof i s s iona l  to rna-se
cotidiana. Agradecemos a participação
de  todos  os  le i to res  e  esperamos
continuar recebendo a colaboração de
vocês.
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VOCÊ SABIA?
"Dia Europeu da Terapia de Fala":
no  d ia  14  de  novembro  de  1996
acontecerá ,  na  Europa ,  um d ia
informativo sobre a terapia de fala.
Este  evento ocorrerá em todos os
países membros do CPLOL (Comitê
Permanente de Ligação dos Terapeutas
da Fala da União Européia): França,
Ing la te r ra ,  Holanda ,  Dinamarca ,
Suécia, Espanha, Portugal, Grécia,
Luxemburgo, Itália, Bélgica, Irlanda,
Finlândia, Áustria e Alemanha. Neste
dia haverá as seguintes atividades:
conferênc ias  rea l izadas  para  a
imprensa; participação em programas
televisivos e radiofônicos; lançamento
de livro com informações sobre o que
é terapia  de fa la ,  sobre  formação
profissional etc; informações dadas ao
público por terapeutas de fala através
de telefones.

T ítulo: "Caracterização de um Grupo de Professores da Pré-Escola do
Município de Taboão da Serra".
Autor: Cláudia Regina Jorge Fernandes.

Orientador: Professora Doutora Léslie Piccolotto Ferreira.
Instituição: PUC-SP.
Resumo:  a pesquisa tem como objetivo caracterizar as alterações vocais
presentes no professor de pré-escola, mais especificamente no nível pré do
Município de Taboão da Serra.  Estes professores estão expostos a uma demanda
de uso excessivo da voz, pois trabalham com uma grande quantidade de crianças
na faixa etária de seis anos, usando para isto diversos recursos didáticos, como
por exemplo falar, brincar, cantar, organizar festas, entre outros.  O levantamento
dos professores foi realizado, num primeiro momento, com todos os 92 docentes
do referido município, a partir de um questionário e de observação da voz de
cada um por parte do pesquisador. A partir disso foram selecionados 32, que
apresentaram alteração vocal,  sendo estes encaminhados para avaliação
fonoaudiológica e exame complementar otorrinolaringológico. Os resultados
foram: predominância do sexo feminino, sendo sua maioria na faixa etária de 21
a 30 anos, com tempo médio de profissão de 11 a 15 anos; agitação como
característica de personalidade; sintomas sensoriais negativos de fadiga, sensação
de garganta seca e de falta de ar e hábitos vocais de falar muito e em grande
intensidade. Na avaliação da voz os resultados foram padrão respiratório do tipo
superior e modo nasal, tempo máximo de fonação e emissão sustentada do /s/ e
/z/ abaixo do esperado; ataque vocal suave; pitch agravado e loudness aumentado.
A alteração mais encontrada na laringe foi o espessamento da prega vocal, o
nódulo de prega vocal e a fenda triangular posterior de grau II. Os dados, por
permitirem um melhor conhecimento do perfil vocal do professor, conduzem à
necessidade de um planejamento mais efetivo de ações coletivas de promoção
de saúde vocal junto aos professores, se possível no momento de sua formação.

Título: "Perfil da Extensão Vocal em Vozes Normais no S e x o
Feminino".
Autor: Viviane Cristina de Castro Marina.
Orientador: Professora Doutora Maria Inês Pegoraro-
Krook.
Instituição: UNIFESP - EPM.
Resumo: este trabalho teve como objetivo delimitar os limites vocais de 30
mulheres, com idades variando entre 17 e 31 anos, que apresentavam vozes
normais e não tinham treino vocal profissional.  Essa determinação foi realizada
através do perfil da extensão vocal. O perfil da extensão vocal de cada pessoa
foi obtido pelo método manual, de acordo com a recomendação proposta pela
União de Foniatras Europeus.
Os resul tados  encontrados  indicaram extensão vocal  de  24 semitons ,
correspondente a duas oitavas; extensão de freqüências concentrada na região
intermediária do gráfico, sem a ocorrência de restrições nos limites extremos da
tessitura vocal; intensidades mínimas e máximas correspondentes às freqüências

mais  g raves  e  mais  agudas ,
respectivamente; área medida do perfil
da extensão vocal de 616,5 dB . st (27
cm2), o que indicou a potencialidade
vocal  dessas  mulheres ;  inc l inação
positiva da área do perfil da extensão
vocal, o que demonstrou uma tendência
de elevação das intensidades mínimas e
máximas  com o  aumento  das
freqüências.
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A C O N T E C E U

O LEITOR ESCREVE

ecebemos  um fax  da
Cl ín ica  F láv io  San tos  -
O t o r r i n o l a r i n g o l o g i a ,

Clínica situada em Teresina, P i a u í ,
que oferece atendimento
nas  á reas  de
Otorrinolaringologia,
Fonoaudio log ia  e
Ci rurg ia  de  Cabeça  e
Pescoço.

R

ACONTECERÁ
1. "III Congresso Europeu do
CPLOL".
Data: 2 a 4 de maio de 1997.
Local: Lisboa - Centro de
Congresso da Caixa Geral
de Depósitos.
Inscr ições :  Até  31 /12 /96 ,  1000
francos franceses. Após 01/01/97,
1300 francos franceses.

2. "Especialização em Distúrbios da
Comunicação".
Informações: fone (011) 873-3155.
O COGEAE (Coordenadoria Geral de
Especialização, Aperfeiçoamento e
Extensão da PUC-SP) iniciou neste
semestre o curso de Especialização
em Dis túrb ios  da  Comunicação .
Foram in ic iados  os  módulos  de
Audiologia e Linguagem.  Fiquem
aten tos !  Para  o  in íc io  de  1997
começarão os  Módulos  de  Voz e
Fluência.

1 .  "Curso  Internac ional  de
Laringologia e Voz", de 27 a 29 de
junho,  no Centro  de  Convenções
Rebouças, em SP, promovido pelo
Se tor  de  Cl ín ica  da
Otorrinolaringologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina  da
USP e  pe la  Fundação  de
Otorrinolaringologia/CEDAO.  O
curso  fo i  min is t rado  por
o tor r ino la r igo log is tas  e
fonoaudiólogos da Cidade de São
Paulo, além da participação
internacional dos professores
Hiroyuki  Fukuda  e
Yoshih i sa  Kawasaki ,
o to r r ino la r igo log is tas  da
Univers idade  de  Keio
(Japão). O curso reuniu cerca
de 470 pessoas de várias regiões do
país,  o que demostra o crescente
interesse e aperfeiçoamento de
prof i s s iona i s  na  á rea  da
Laringologia.

2. "Laboratório de Voz - Dr. Speech
3.0", de 12 a 13 de julho, promovido
pe lo  Cent ro  de  Es tudos
Fonoaudiológicos da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP -
EPM), ministrado por Daniel Z. Huang
e  Rober t  O 'Br ian  ( inventores  do
Programa) e organizado pelo Centro
de Estudos da Voz, com participação
da  Dra .  Mara  Behlau .  Com uma
excelente apresentação audiovisual e
auxí l io  do data show ,  Dr.  Huang
apresentou nove diferentes módulos
do programa que correspondem ao
Real Speech, Speech Analysis, Speech
Train ing ,  Speech  Therapy,  Voice
Assesment ,  EGG Assesment ,
Phonetogram, Voice Synthesis e Wawe
Generator. A abertura contou com a
participação do Dr. Paulo Pontes e da
Dra.  Ieda Chaves Pacheco Russo
(Presidente da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia) e, o curso, com 250
pessoas.

3.  "VIII  Congresso Mundial  de
Musicoterapia", de 14 a 20 de julho,
em Hamburgo, Alemanha. Contou com
a participação da docente e mestranda
do  Programa de  Es tudos  Pós-
Graduados  em Dis túrb ios  da
Comunicação  Dalva  Vie i ra .   O
grandioso evento reuniu profissionais
da Europa, Ásia e América Latina, e
teve o apoio da Organização Mundial

de Saúde. Agora contaremos no Brasil
com a  pr imei ra  c l ín ica  soc ia l  de
mus ico te rap ia ,  o rgan izada  pe la
Universidade de Ribeirão Preto, que
proporcionará a formação de novos
profissionais e oferecerá atendimento
gratuito.

4. "Seminário Voz Profissional", de 30
a  31  de  agos to ,  na  PUC-SP,  sob
coordenação da  Profa .  Dra .  Lés l ie
Piccolotto Ferreira. Foram abordadas
vár ias  fo rmas  de  a tuação
fonoaudiológica junto às mais diversas
categorias profissionais que fazem uso
da voz como instrumento de trabalho.

Estavam presentes no seminário
cantores, professores de canto,
além de fonoaudiólogos de vários
estados do país. Foi gratificante
constatar a aproximação cada
vez  mais  e fe t iva  en t re  os
“Profissionais da Voz” e nós
"Fonoaudiólogos".

5. "VI Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia", de 13 a 15 de
se tembro ,  o rgan izado  pe la
Soc iedade  Bras i le i ra  de
Fonoaudio log ia  e  pe la
Univers idade  Catól ica  de
Goiás, com a participação de

aproximadamente  850
prof i ss iona is .  Com uma es t ru tura
diferente das anteriores (cursos, mini
conferências e posters) houve um grande
destaque para os trabalhos relacionados
à voz, nas suas três dimensões - clínica,
prevent iva  e  de  aperfe içoamento  -
totalizando um número de 35.  Se você
perdeu este, agende o próximo, que
deverá ocorrer de 4 a 6 de setembro de
1997, na Cidade de Curitiba.

6. "II Encontro de Saúde Vocal na
Ótica do Tenor Jarbas Taurino, seu
Idealizador", de 12 a 13 de outubro:
"Voz!  A própria palavra é  sonora,
mus ica l ,  pecu l iar !  . . .  A par t i r  de
tratamento odontológico (ortopedia
funcional) ,  percebi  que ocorreram
al terações  es t ru tura i s  que ,
conseqüentemente ,  acarre taram
mudanças nas funções do aparelho
rinoestomatognático ... Começei, então,
a  apro fundar  o  assunto  com Dra .
Gabr ie la  de  Carva lho  (c i rurg iã
dentista), onde fui aprendendo o que é
in terse tor ia l idade  e  in terd i sc i -
plinariedade.  Observei que dentistas,
fonoaudiólogos,  e  alguns médicos ,
estavam na mesma caminhada. E disso
surg iu  a  indagação:  e  no
desenvolvimento vocal, por que não?
Vivenciando e dismistificando a ciência,
não tive receio em abraçá-la... estou
indo à frente deste campo, na tentativa
de juntos ratificar o que nunca esteve

separado: a arte e a ciência.  Por
isso, tivemos atividades por 'ninho
profissional' e, assim, propomos que
a coragem em auto-reconhecermos o
novo seja uma possibilidade real."


