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No NOVO SITE DO LABORVOX
 você encontra:

-
-

-
-
- ;
- .

 Eventos que estão por vir;
 Resumos dos trabalhos científicos produzidos 

pelo grupo;
 O Jornal Voz Ativa;
 Seminário de voz;
 Mostra de Voz
 Data de defesas

que acontecerá em 17 de agosto deste ano. 
Foi no espaço desses Seminários que discutimos as questões principais e 

necessárias para reconhecer o distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT), no 
período de 1997 a 2004. Nesses encontros, diversos profissionais deram sua 
contribuição.

Na seqüência, o Centro de Referencia do Trabalhador (CEREST) assumiu a 
condução e terminou por apresentar o documento. Acreditávamos que o mesmo 
estava seguindo em diferentes instâncias, como compete a documentos dessa 
natureza. Para nossa surpresa, porém, soubemos no ano passado, que por diversos 
motivos, o referido documento não tinha tramitado. Dessa forma, assumimos neste 
ano destacar mais uma vez o espaço do Seminário de Voz para retomar as discussões 
e na seqüência encaminhar as instâncias devidas.

A organização contará com a parceria do CEREST. Além de resgatar as 
questões do DVRT, pretendemos mapear as atividades inovadoras que têm sido 
propostas por alguns fonoaudiólogos, alocados em CERESTs do Brasil, no 
atendimento das questões relacionadas a voz. Ao final, por meio de um fórum 
discutiremos a melhor forma de dar seqüência ao DVRT. A participação de todos será 
muito importante, pois esse é um desafio que se coloca para todos os fonoaudiólogos, 
principalmente para aqueles que atuam especificamente com os chamados 
profissionais da voz. Os interessados devem acessar nosso site  
[www.pucsp.br/laborvox] para mais informações e também para inscrição.

Quanto ao documento enviado ao governador de São Paulo, José Serra, que 
ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Dieta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4211 (vide Editorial de março 2009), fomos informados pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia –SP que a Procuradoria Geral do Estado encaminhou ofício a esse 
Regional referindo não ser possível ao Estado de São Paulo desistir da Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade. Podemos dizer que da nossa parte também não 
vamos desistir e encontraremos outras formas para auxiliar o professor a de fato ter 
voz.

Este editorial tem como principal objetivo destacar o nosso Seminário de Voz 

DIA DA VOZ
Laura Wey Märtz

No dia 15 de abril de 2009, aconteceu o Seminário de 
Voz em comemoração ao dia mundial da voz.

Tivemos palestras do Prof. Dr. André sobre voz 
cantada; da Profª. Drª. Iara Bittante, sobre pesquisas na 
Fonoaudiologia e do Prof. Ms. Gava Jr, sobre microfones e 
amplificação.

Um delicioso coffee break, em que não faltaram maçãs 
e água. Tivemos uma oficina de corpo e voz, comigo, Laura 
Märtz, e o estudante de Comunicação das Artes do Corpo, 
Vinícius Moreno. Nesta oficina contamos com a participação 
ativa de professores e alunos de fono e artes do corpo em 
atividades interessantes e divertidas que privilegiaram a voz no 
contexto da linguagem oral e corporal.

Durante todo o dia 15 mantivemos um stand no andar 
térreo da PUC, Campus Monte Alegre, quando água, maçãs e 

folhetos informativos sobre cuidados com a voz foram 
distribuídos, além de informações e orientações prestadas à 
comunidade pelas equipes de estudantes e profissionais de 
fonoaudiologia que se revezaram no local.

No dia 16 de abril, o stand foi montado no campus 
Barueri.

A comemoração do dia mundial da voz foi possível 
graças ao trabalho conjunto das equipes do Laborvox e CIPA, 
que mais uma vez promoveram um evento de sucesso! 

Além disso, as fonoaudiólogas Flavia Steuer e Susana 
P. P. Giannini realizaram, em comemoração ao dia voz, oficina 
de voz por solicitação da CIPA, comissão interna de prevenção 
a acidentes, na DERDIC-PUCSP 

Parabéns aos organizadores!
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Aula, Repouso, Aquecimento e Desaquecimento Vocal em Professores de uma Escola Pública de 
Ensino Médio de Salvador-BA

Sintomas vocais em trabalhadores de uma usina de álcool e açúcar

Maria Lúcia Masson 

Faculdade de Filosofia e Ciências Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, 2009.

masson-ml@uol.com.br
Tese de Doutorado em Educação
Orientadora: Maria de Lourdes MoralesHorigüela

Os professores compõem uma categoria 
profissional que tem a voz como um dos cruciais 
instrumentos de trabalho. Fatores de risco os expõem a 
alterações vocais que podem prejudicar o exercício 
profissional.

Dentre os aspectos considerados no cuidado com 
a voz, o aquecimento e o desaquecimento vocal 
possibilitam a preparação da voz para o uso em sala de 
aula. 

O objetivo da pesquisa foi analisar os efeitos da 
aula, do repouso e de um procedimento de aquecimento 
e desaquecimento vocal na qualidade da voz e no grau de 
desconforto autoreferido.

Dezoito professores de uma escola pública 
estadual do município de Salvador-BA, selecionada por 
conveniência, fizeram parte deste estudo. Dividiram-se 
os professores participantes da pesquisa em grupos 
experimental e Controle. Os resultados dos dois grupos 
foram analisados por juízes especialistas em voz e 
encaminhados para a análise estatística.

Os resultados demonstraram que a  aula 
provocou elevação estatisticamente significante da 

freqüência fundamental e aumento do grau de 
desconforto auto-referido. Não houve diferença 
significante nas variáveis analisadas para o repouso 
vocal.

O aquecimento vocal proporcionou redução do 
grau geral de alteração vocal e diminuição do 
desconforto, especialmente nos aspectos relacionados 
ao corpo. O desaquecimento vocal proporcionou 
diminuição da freqüência fundamental e redução do grau 
de desconforto, especialmente relacionado à voz.

A comparação entre os grupos experimental e 
controle não demonstrou diferença estatisticamente 
significante em nenhuma variável analisada. Tanto o 
desaquec imen to  quan to  o  r epouso  voca l  
proporcionaram o retorno da voz ao ajuste coloquial. 
Portanto, a aula aumentou o atrito vocal, evidenciando a 
sobrecarga na qual o professor está exposto.

A realização do procedimento proposto 
demonstrou-se positiva e pode ser utilizada de maneira 
preventiva. Novos estudos, com um maior número de 
sujeitos, devem ser realizados, particularmente sobre 
desaquecimento e repouso vocal, ainda exploratórios.

 O objetivo do presente estudo foi de investigar os 
sintomas vocais relatados por trabalhadores de uma 
usina de álcool e açúcar expostos a ruído e/ou 
substâncias químicas. A demanda vocal, os agentes 
físicos e químicos podem ser considerados fatores de 
risco para desencadear distúrbios de voz.

A exposição contínua à poluição sonora e a 
presença de alguns poluentes (poeira, fumaça e outros) 
também podem tornar-se um potencializador para a 
presença de sintomas vocais e laríngeos. Hipótese: 
acredita-se que, ao investigar os sintomas vocais desses 
trabalhadores, pode-se verificar se, realmente, existe a 
interferência dos fatores de risco ocupacional na sua 
saúde vocal.

Para realizar a pesquisa foi selecionada uma 
usina de álcool e açúcar, no Estado de Mato Grosso 
composta por 2.177 trabalhadores. Participaram 289 
trabalhadores do sexo masculino, distribuídos em torno 
de 50 trabalhadores de cada grupo, a saber: grupo I- 
exposto a ruído; grupo II- ruído e óleo, graxa, derivação 
de petróleo; grupo III- ruído e ácidos, sulfatos, cloretos, 
nitratos; grupo IV- ruído e poeiras respiráveis e sílica livre 
cristalizada; grupo V- óleo, graxa, derivação de petróleo 
e, grupo controle (GC).

Para a coleta dos dados, foi utilizado um 
questionário baseado na proposta de Ferreira et al. 
(2007) que aborda assuntos referentes à situação 
funcional, aspectos gerais de saúde, hábitos e aspectos 
vocais. 

As variáveis de estudo foram: cinco grupos casos 
e um controle, fatores ambientais (riscos físicos e 
químicos), fatores relacionados à voz, alteração vocal e 
hábitos.

Constatou-se que 96 (33,2%) trabalhadores 
referiram voz grave como o principal sintoma vocal e o 
grupo IV foi o que mais o relatou (52%). A rouquidão foi 
considerada o segundo sintoma vocal de maior 
ocorrência para 27 (9,3%) trabalhadores e, o grupo IV foi 
o que mais o mencionou (16%). Verificou-se que 63 
(21,7%) trabalhadores relataram a tosse com catarro 
como a principal sensação laríngea seguida da garganta 
seca, com 61 (21,1%) trabalhadores. A sensação 
laríngea de “secreção/catarro na garganta” apresentou 
uma forte tendência a ser estatisticamente significativa 
quando cruzada com a variável “tabagismo” para os 
trabalhadores do grupo IV. O mesmo grupo foi o que mais 
mencionou infecção de vias aéreas (50%) como a 
principal causa da alteração vocal. 

Sílvia Bouchard  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009

sylviabc@hotmail.com Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira
Dissertação de Mestrado
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Voz e disfunção temporomandibular 
em professores temporomandibular em professores

Ilza Maria Machado
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.

Dissertação de Mestrado
ilzamachado@yahoo.com.br Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira

O objetivo da pesquisa foi verificar a presença e 
possível correlação entre alteração vocal e disfunção 
temporomandibular (DTM), em professores, a partir de 
dados de avaliação autorreferida, fonoaudiológica, 
otorrinolaringológica e odontológica.

Esta pesquisa foi planejada partindo do 
pressuposto de que pode haver correlação entre a 
presença de alteração de voz e DTM. Na presença dessa 
correlação, atividades que envolvam a promoção de 
saúde e prevenção de alterações, tanto relacionadas à 
DTM quanto à voz, auxiliarão os professores a melhorar 
suas condições de saúde e, conseqüentemente, de 
trabalho.

Participaram deste estudo, 29 professores de 
uma escola da rede pública do ensino fundamental e 
médio, do município de Sorocaba/SP. O estudo foi 
desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composta 
por um médico otorr inolar ingologista,  duas 
fonoaudiólogas e um odontólogo (especialista em 
cirurgia bucomaxilofacial). Todos os professores 
responderam questionário autorreferido (adaptado de 
BIANCHINI, 2000 e FERREIRA et al., 2007), que contou 
com questões relativas à identificação, aspectos 

concernentes a alterações vocais e queixas referentes à 
disfunção da articulação temporomandibular. Em 
seguida, passaram por quatro avaliações: qualidade de 
voz (avaliação perceptivoauditiva); exames de laringe 
(videonasolaringoscopia), motricidade orofacial e 
odontológico.

Foi considerado como alteração de voz e de DTM 
aquele que apresentou três ou mais sinais e/ou sintomas 
no questionário, avaliações de motricidade orofacial e 
odontológica.

Quanto aos resultados, 82,8% dos participantes 
fizeram autorreferência à alteração vocal e 62,1% de 
sintomas de DTM; 51,7%, alteração de voz na 
otorrinolaringológica e 65,5%, alteração de DTM na 
avaliação odontológica.

Na comparação das propostas de avaliação de 
alteração de voz e DTM foi registrada tendência 
significativa para a aplicação do questionário. Por outro 
lado, tanto na análise da relação, quanto na de 
concordância foi a avaliação fonoaudiológica 
(perceptivo-auditiva da voz e de motricidade orofacial 
para DTM) que se mostrou significativa.

Voz pré e pós-tireoidectomia:
análise perceptivo-auditiva e acústica.

Alexandra Santos
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.

Dissertação de Mestrado
alexandra.st@ig.com.br Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar os 
sintomas de vias aéreas superiores e a qualidade vocal de 
mulheres submetidas a tireoidectomia, do ponto de vista 
perceptivo-auditivo e acústico, em momentos pré e pós-
cirúrgico. As alterações vocais não são incomuns em 
sujeitos que apresentam função preservada dos nervos 
laríngeos pós-tireoidectomia. Essas alterações podem ser 
decorrentes da disfunção temporária da musculatura 
extrínseca da laringe, retração cicatricial e fixação 
laringotraqueal que limita o movimento vertical da laringe. 

Dessa forma, este estudo surge do pressuposto de 
que sujeitos submetidos a tireoidectomia e que 
permanecem com mobilidade de prega vocal, podem 
desenvolver alterações da esfera glótica com mecanismos 
compensatórios da esfera supraglótica, além de queixas de 
sintomas de vias aéreas superiores. 

O grupo estudado foi composto por 26 sujeitos do 
gênero feminino, na faixa etária de 19 a 57 anos de idade, 
submetidos a tireoidectomia total ou parcial. Foram coletas 
as queixas de vias aéreas superiores no pré e pós operatório 
e também amostras de fala, que constou da emissão da 
palavra chave “arara”, em posição medial, na frase veículo: 
“diga ______ baixinho”. Para avaliação perceptivo-auditiva, 
a amostra de fala foi apresentada a três juízes 
fonoaudiólogos que avaliaram a presença de alterações 

glóticas e/ou supraglóticas do trato vocal entre os 
momentos pré e pós-operatório.

 Do ponto de vista acústico, os dados da amostra de 
fala, foram analisados no software PRAAT, no qual foi 
selecionada a vogal [a] tônica da palavra chave “arara”, 
para extração das medidas de freqüência fundamental (F0) 
e freqüência dos formantes (F1, F2 e F3).

Quanto aos resultados,  16 (61,5%) sujeitos 
apresentaram queixa de sintoma de vias aéreas superiores 
nos pós operatório de tireoidectomiana. As queixas mais 
freqüentes foram: pigarro com 11 (42%), dificuldade para 
deglutir com 7 (27%), rouquidão com 6 (23%). Na análise 
perceptivoauditiva do pré-cirúrgico 15 (57,7%) sujeitos 
apresentaram alteração vocal de esfera glótica.

No pós-cirúrgico, dos 17 (65,4%) sujeitos com 
alteração glótica, 9 (34,6%) apresentaram ajustes 
supraglóticos. Quanto a análise acústica, f0 apresentou 
valores diminuídos no pósoperatório. Em relação aos 
formantes, F2 apresentou valores aumentados sugerindo 
ponta de língua avançada.

Portanto, pacientes submetidos a tireoidectomia e 
que apresentam mobilidade de prega vocal normal, podem 
apresentar queixa de sintoma de via aérea superior e estão 
sujeitos a alteração vocal das esferas glóticas e 
supraglóticas no pós-operatório tardio de um mês. 
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O QUE ACONTECE

CONGRESSO BRASILEIRO 
DE FONOAUDIOLOGIA

FA REALIZAR-SE DO DIA 21 A 24 DE 
OUTUBRO DE 2009 NA CIDADE DE SALVADOR 
BAHIA.

FMAIS INFORMAÇÕES: ACESSE O SITE DA 
SBFA: 

www.sbfa.org.br/fono2009

DEFESA DE MESTRADO

Alterações laríngeas, sintomas vocais e 
aspectos autorreferidos de estresse em 

professores do ensino público

Mestrando: Cassio Caldini Crespo

Local: Campus Monte Alegre
Rua Ministro de Godoy, 969, 4º andar
Setor de Pós-Graduação
Data da defesa: 31/07/2009
Horário: 13h00 às 15h00 

Banca examinadora
Profa. Dra. Léslie Piccolotto Ferreira (orientadora)
Prof. Dr. André de Campos Duprat
Profa. Dra. Iara Bittante de Oliveira  (suplente)
Profa. Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva
Profa. Dra. Noemi Grigoletto De Biase (suplente)

19º Seminário de Voz
:

17 de Agosto  
segunda-feira

D
A
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Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva

Como junho foi o mês 
dos namorados, do correio
 elegante, do friozinho para
 curtir a dois... nada melhor
 que dois Cds ultra românticos
 para nos aquecer e despertar o
 nosso romantismo. 

Melody Gardot – My one
 and only thrill.  Essa 
compositora e cantora de jazz 
Americana aos 19 anos sofreu um 
trágico acidente. Ela foi atropelada 
por um carro enquanto andava de bicicleta.
O início da sua carreira foi incentivado 
pelo seu médico, que estava preocupado 
com as conseqüências do traumatismo 
craniano sofrido no acidente. Melody compôs
 e gravou seu primeiro Cd ainda na cama pois 
não conseguia andar. Esse é seu segundo Cd
 oficial sempre com uma maneira suave e fluída

 de emitir sua voz por meio de letras sonhadoras. E a 
versão de “Over the rainbow” é um presente. 

Nana Caymmi – Sem poupar coração, 
último CD da cantora lançado pela Gravadora Som 
Livre é de estremecer qualquer coração. A 
interpretação da Nana Caymmi é algo ímpar de uma 
profundidade que toca o fundo da alma mesmo com 
sua voz suave e soprosa. Todos que assistem 
Caminho das Índias já têm se deliciado com a 
canção “Não se esqueça de mim” com participação 
especial de Erasmo Carlos. Os arranjos musicais 
são de uma riqueza absurda e canções como “Pra 
quem ama demais” e “Bons momentos” são para 
encher o coração.
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