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 Léslie Piccolotto FerreiraNo SITE DO LABORVOX
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organizar em parceria com o CEREST-SP, o II SEMINÁRIO 
NACIONAL DA VOZ E XIX SEMINÁRIO DE VOZ DA PUC-SP, quando 
foi possível reunirmos os interessados para uma atualização do 
processo. Nesse momento, decidimos encaminhar o documento 
Distúrbio da Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT – ao Ministério da 
Saúde para consulta pública, e para que possa também ser incluído no 
Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho e publicado como mais 
um protocolo a ser incluído no SINAN. Esse movimento vem sendo 
trilhado desde 1997, e certamente a finalização desse processo 
auxiliará todos aqueles que têm na voz um importante instrumento de 
trabalho.
Neste exemplar do JVA, também temos o prazer de informar que o 
nosso site www.pucsp.br/laborvox está com nova roupagem e, 
portanto, com maior visibilidade. É por meio dele que vamos procurar 
anunciar todas as nossas atividades, e ao final delas, deixar um 
resumo dos acontecimentos para que possamos fazer um resgate 
histórico do nosso laboratório (LaborVox). Aproveitamos para convidar 
todos para a nossa Mostra, em sua 8ª versão, a ocorrer no dia 7 de 
novembro.
Sua opinião sobre o nosso material é muito importante e, portanto, 
esperamos seu e-mail:laborvox@pucsp.br.

No dia 17 do mês passado, tivemos o grande prazer de 

No dia 17 de agosto de 2009 aconteceu o II Seminário 
Nacional da Voz e XIX Seminário de Voz da PUC-SP em 
parceria com o CEREST SP, retomando o tema Distúrbio da 
Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT). A abertura do evento foi 
realizada pela professora da PUC SP dra Léslie Piccoloto 
Ferreira, que fez um resgate histórico sobre a elaboração do 
documento Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho, 
retomando aspectos importantes e pessoas envolvidas nesta 
trajetória. Dando continuidade, a dra Graça Hoeffel 
representando o Ministério da Saúde, falou sobre sua 
experiência na elaboração e publicação de protocolos 
referentes a saúde do trabalhador junto a esse ministério. 
Também a dra Maria Maeno pesquisadora da Fundacentro, o 
dr Rene Mendes, renomado médico do trabalho e a dra Mara 
Edwirges Rocha Gandara representando o Comitê Brasileiro 

Multidisciplinar de Voz Ocupacional (ORL/SBORL), 
participaram do fórum de discussões contribuindo com suas 
experiências. A dra Alice Penna, dra Márcia Tiveron e Telma 
Thomé de Souza troxeram contribuições da área da 
fonoaudiologia, assim como, representantes do CEREST do 
Brasil relataram suas experiências, após apresentação pela 
dra Maria Laura Martz de pesquisa que mapeou o trabalho 
realizado em diferentes CERESTs do país. O documento 
acompanhado de um fluxograma será encaminhado ao 
Ministério da Saúde para na sequência ser submetido à 
consulta pública e posterior aprovação. Todos os interessados 
em conhecer melhor esse material poderão acessar o site 
www.pucsp.br/laborvox. Para finalizar o evento a 
fonoaudióloga Vilma Okamoto apresentou canções japonesas 
sob comentários do doutorando da PUC SP Ênio Lopes 
Mello.
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Alterações Psicofisiológicas e Vocais em Indivíduos Submetidos ao Teste de Simulação de Falar
em PúblicoAnna Alice Figueirêdo de Almeida

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 2009

Falar em público é uma situação que deixa a 
maioria das pessoas ansiosas. Foi pensando nisso que a 
Prof. Dra. Anna Alice de Almeida, coordenadora do curso 
de Fonoaudiologia da UFPB, desenvolveu sua tese de 
Doutorado junto à UNIFESP a fim de verificar se a 
ansiedade gerada por uma tarefa pode modificar as 
respostas dos indivíduos quanto aos parâmetros 
psicológicos, fisiológicos e vocais, bem como investigar a 
possível correlação entre ansiedade, traço e estado, e 
parâmetros vocais selecionados.

Ela selecionou 24 voluntários, 12 homens e 12 
mulheres, com idade entre 19 e 42 anos, todos sem 
antecedentes psiquiátricos e sem queixas vocais para 
aplicar o teste de Simulação de Falar em Público (SPF), 
enquanto os monitorava ANTES, DURANTE e DEPOIS 
com relação aos parâmetros psicológicos, fisiológicos e 
vocais.

Sendo os parâmetros psicológicos monitorados 
através do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE), que possibilitou dividir os voluntários em dois 
grupos, os de baixa (BA) e os de alta ansiedade (AA); os 
fisiológicos, através de freqüência cardíaca, condutância 
elétrica da pele, temperatura de extremidade e cortisol 
salivar; e os vocais, através da auto-avaliação vocal, da 
avaliação perceptivo-auditiva-visual do comportamento 
vocal e de análise acústica.

Os resultados mostram que a SPF gera 
alterações nos três aspectos! Mais especificamente, foi 
possível observar aumento significativo na ansiedade 
estado, freqüência cardíaca e condutância elétrica no 
momento DURANTE quando comparados ao ANTES e 
DEPOIS da tarefa; diminuição da temperatura de 
extremidades no momento DURANTE em comparação 
aos demais momentos. No entanto, os níveis de cortisol 

salivar foram similares e dentro da normalidade em todos 
os momentos.

Um dado que chamou a atenção foi que os 
indivíduos do grupo de alta ansiedade (AA) 
apresentaram maior comprometimento da auto-
avaliação vocal, da qualidade de vida em voz e maior 
número de sintomas vocais. A análise perceptivo-
auditiva-visual demonstrou que os voluntários desse 
grupo apresentaram maior ansiedade quando 
comparados ao grupo de baixa ansiedade (BA) em todas 
as tarefas de comunicação: vogal, fala encadeada e 
discurso; bem como mais desvios apresentados no 
corpo, fala e voz.

A pesquisa evidenciou as seguintes correlações:
! quanto maior o traço de ansiedade, 

- maior evidência de ansiedade na fala 
encadeada e discurso;

- mais agudo é o pitch da voz; 
- há comprometimento da articulação da fala, 
- há incoordenação pneumofonoarticulatória, 
- há comprometimento da movimentação 

corporal e da expressão facial. 
! quanto maior o estado de ansiedade, 

- maior evidência de ansiedade no discurso, 
- maior desequilíbrio na ressonância da voz, 
- maior comprometimento na modulação da voz, 
- maior comprometimento na articulação da fala e 

da expressão facial. 
Os resultados sugerem que a ansiedade induzida 

experimentalmente em voluntários sadios foi capaz de 
gerar alterações psicológicas, fisiológicas e vocais. O 
traço e o estado de ansiedade diferenciaram o 
comportamento comunicativo dos indivíduos, 
envolvendo modificações no corpo, fala e voz.

anna_alice@uol.com.br

Tese de Doutorado em Fonoaudiologia
Orientador: Prof. Dr. José Roberto Leite 
Co-orientadora: Profa. Dra. Mara Behlau

A Influência dos Esteróides Anabolizantes
 sobre a Vocalização de Ratos Treinados Fisicamente.

Maria Fernanda Q. Prado Bittencourt
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP, 2009

Dissertação de Mestrado
Orientador: Prof. Dr. Hudson de Sousa Buck
Co-orientadora: Profa. Dra. Marta A. de Andrada e Silvafe_bittencourt@yahoo.com.br

O uso de anabolizantes faz gerar um aumento da 
massa corporal e da força muscular.  Os anabolizantes 
são produzidos a partir da testosterona, um hormônio 
sexual masculino responsável pelas mudanças e 
desenvolvimento do sistema reprodutivo e pelas 
características sexuais secundárias do homem. É por 
isso, que além das modificações já citadas, tais produtos 
provocam o aumento da laringe e das pregas vocais.

Foi pensando nisso que a pesquisadora Maria 
Fernanda Prado Bittencourt, fonoaudióloga por 

formação, procurou a Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, para desenvolver sua 
dissertação de mestrado.

Ela observou que efeitos semelhantes foram 
observados também em ratos, gerando inclusive 
alterações morfológicas na laringe. Enquanto os seres 
humanos se comunicam através da fala, os ratos se 
comunicam principalmente através de vocalizações 
ultrassônicas. A maioria dessas vocalizações está em 
freqüências acima do limiar auditivo dos seres humanos, 
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que é de 20 kHz, porém os ratos também emitem sons 
audíveis ao ouvido humano.

Para determinar a influência do uso desses 
esteróides associados à prática de exercício físico e o efeito 
dessas substâncias na vocalização, 32 ratos Wistar foram 
divididos em quatro grupos: 
- GS - o grupo sedentário (controle); 
- GT - grupo treinado; 
- GSA - grupo sedentário anabolizado; 
- e o GTA - grupo treinado anabolizado. 

Os grupos GT e GTA foram submetidos a um 
treinamento físico moderado em esteira ergométrica. Os 
animais dos grupos GTA e GSA receberam doses semanais 
(10 semanas) de esteróide anabolizante. As vocalizações 
u l t rassônicas dos an imais  foram reg is t radas 
quinzenalmente (Avisoft-Lab Pró e Avisoft Recorder). Em 
seguida as vocalizações dos animais do grupo GT, GSA e 
GTA foram comparadas às dos animais do grupo GS.

Através desse estudo, foi possível verificar que não 
houve alterações tanto na frequência fundamental da voz, 
quanto nas freqüências máximas e mínimas, ou seja, a 
frequência da voz não mudou, nem o alcance entre graves e 
agudos. No entanto, foi possível observar uma diferença 
significativa para os valores de duração média da 
vocalização. 

Os animais treinados e anabolizados apresentaram 
vocalizações mais curtas em relação ao grupo controle. E a 
conclusão foi a de que a associação entre o tratamento com 
anabolizante e o treinamento físico diminui o tempo 
fonatório dos animais, possivelmente devido ao aumento da 
massa das pregas vocais. 

O tratamento com anabolizantes ou o exercício 
físico aplicados isoladamente não foram capazes de 
produzir alterações significativas dos parâmetros 
avaliados. Esse estudo indica a necessidade de uma 
análise morfométrica comparativa das pregas vocais entre 
os animais treinados e os sedentários.

É possível que a ausência de alterações nas 
freqüências mínima, máxima e fundamental da voz dos 
animais estudados tenha haver com um padrão 
comunicativo indispensável para a transmissão da 
informação entre eles, visto que tem-se observado em 
seres humanos um agravamento de tais freqüências, mais 
evidente em mulheres.

Outra hipótese é de que a duração do tratamento 
hormonal e o tipo de treinamento físico aplicados podem 
não ter sido longos o suficiente para promover uma 
mudança na freqüência fundamental da voz.

Esse estudo foi muito interessante por promover 
uma interface entre pesquisa experimental das Ciências 
Básicas e Fonoaudiologia.elétrica da pele, temperatura de 
extremidade e cortisol salivar; e os vocais, através da auto-
avaliação vocal, da avaliação perceptivo-auditiva-visual do 
comportamento vocal e de análise acústica.

Os resultados mostram que a SPF gera alterações 
nos três aspectos! Mais especificamente, foi possível 
observar aumento significativo na ansiedade estado, 
freqüência cardíaca e condutância elétrica no momento 
DURANTE quando comparados ao ANTES e DEPOIS da 
tarefa; diminuição da temperatura de extremidades no 
momento DURANTE em comparação aos demais 
momentos. No entanto, os níveis de cortisol.

Várias profissões são acometidas pelos Distúrbios da 
Voz. Os professores estão nesta lista e formam um dos grupos 
com maior incidência. Tais distúrbios podem estar 
relacionados a questões orgânicas, funcionais, ou 
organofuncionais, mas tem-se percebido grande influência de 
fatores externos, como o estresse gerado pelas questões 
sociais e organizacionais do trabalho. 

E s t a  p e s q u i s a  f o i  i d e a l i z a d a  p e l o  
otorrinolaringologista Cássio Caldini Crespo, que procurou o 
programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da PUC de 
São Paulo, no intuito de analisar e relacionar a ocorrência de 
alterações laríngeas, sintomas de voz/garganta e aspectos 
auto-referidos relacionados ao estresse em professores do 
ensino fundamental e médio da rede de ensino público. Ele 
estudou 58 professores de duas escolas do Ensino 
Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino de 
Sorocaba, no estado de São Paulo.

Para conhecer melhor essa população e obter os 
dados que ele propôs analisar, aplicou o questionário de auto-
avaliação vocal “Condições de Produção Vocal do Professor – 
CPV-P”, que inclui questões organizacionais, com inferência 
ao estresse e à violência no ambiente escolar e sintomas 
vocais e de garganta; fez exame da laringe por imagem, para 
posterior análise e classificação das alterações presentes, por 
profissionais médicos especialista em Otorrinolaringologia.

Assim, analisou as relações entre o nível de estresse 
inferido pelas respostas dos questionários com os sintomas 

referidos e os achados laringoscópicos, utilizando análises 
estatísticas como a Correlação de Pearson, o teste ANOVA – 
Analysis of Variance e o teste de associação Qui-Quadrado.

Da amostra, 70,68% dos sujeitos referiram 
apresentar pelo menos um sintoma de voz. Os de maior 
ocorrência foram: rouquidão, voz fraca e falhas na voz. Pelo 
menos um sintoma de garganta foi referido por 91,40% dos 
sujeitos, sendo os de maior ocorrência: pigarro, esforço ao 
falar e cansaço ao falar. Nas avaliações das imagens, 91,37% 
dos sujeitos apresentaram pelo menos um tipo de alteração: 
sinais de refluxo laringofaríngeo, em 68,97%; constrição 
supraglótica, em 65,52%; fenda, em 27,56% e lesão de 
massa, em 32,75%. A população estudada não apresentou 
resultados que comprovassem intensidade elevada de 
inferência ao estresse.

Os resultados indicaram tendência dos professores 
com maior inferência ao estresse a apresentar maior número 
de sintomas de garganta, o mesmo não ocorrendo com os 
sintomas vocais. Não se encontrou correlação entre nível de 
estresse e alterações laringoscópicas.

A ocorrência de sintomas de voz e garganta, assim 
como de alterações nos exames de imagem laríngea foi alta, 
na amostra dos professores deste estudo. A intensidade de 
inferência para estresse detectada foi baixa. Foi encontrada 
correlação entre o índice de estresse com número de 
sintomas de garganta, o mesmo não ocorrendo para os 
sintomas de voz e para os achados laringoscópicos.

Alterações laríngeas, sintomas vocais e 
aspectos autorreferidos de estresse em professores do ensino público

Cassio Caldini Crespo
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.

crespo@otoclinica.com.br
Dissertação de Mestrado
Orientadora: Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira
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O QUE ACONTECE
Seleção  para Mestrado e Doutorado
PUC/SP

FO Programa de Estudos Pós-Graduados da PUC de 
São Paulo abrirá suas inscrições dia 05 de outubro para o 
suprimento das vagas de mestrado e doutorado, com início 
em 2010. Há cinco linhas de pesquisas no programa.
FA linha de pesquisa “Voz: avaliação e intervenção” é 
orientada pelas professoras doutoras Léslie Piccolotto 
Ferreira e Marta Assumpção Andrada e Silva, e tem como 
objetivo estudar as relações entre as dimensões orgânica, 
psíquica e sócio-cultural da voz, em contexto de uso 
profissional, predominantemente. Mais informações no site 
www.pucsp.br/pos/fonoaudiologia/ FO Curso de Aprimoramento em Voz-DERDIC 

possibilita a experiência clínica com o paciente 
com distúrbio de voz por meio de uma abordagem 
que contempla os aspectos fisiológicos, corporais 
e psíquicos da voz. Cada participante tem seus 
atendimentos discutidos e supervisionados pelas 
fonoaudiólogas do Serviço de Voz da DERDIC, 
Flávia Steuer e Susana Giannini, com participação 
mensal de médico foniatra e psicanalista. Além dos 
atendimentos, os integrantes do curso recebem 
f o r m a ç ã o  p r á t i c a  e m  o f i c i n a  d e  v o z .
FO curso conta com carga horária semanal de 
dez horas. As inscrições estarão abertas a partir de 
outubro!
FM a i s  i n f o r m a ç õ e s :  5 9 0 8 - 7 9 8 8  /  
clinsecretderdic@pucsp.br
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Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva

VAGAROSA, Céu (CD)

   Aos poucos, de mansinho, Céu vai se firmando como a 
cantora mais interessante da sua geração. 
  Em seu novo disco, em que compõe quase todas as 
músicas, ela carrega o ouvinte para praias 
desconhecidas, mas vagamente familiares, num jogo 
sedutor de suave estranhamento.
 São canções com arranjos e instrumentos nada 
convencionais, o baixo em primeiro plano, fazendo 
contraponto à sua voz suave e delicada, porém firme e 
afinada. O sabor jamaicano é evidente, mas há sempre 
uma tintura de samba.

  Bom de ponta a 
ponta, o CD tem 
pontos altos, como 
“Cumadi” e “Bubia”, 
dois semi-reggaes 
c o m  v o c a i s  
del ic iosos, para 
derreter ouvidos no 
rádio.
 E “Espaçonave”, 
q u e  f e c h a  
brilhantemente o 
á l b u m  c o m  a  
promessa de novas 
aventuras LUZ .

L U Z  N E G R A ,  
Fernanda Takai 
(DVD)

DVDs de shows às 
v e z e s  s ã o  
cansativos; além de 
não trazerem nada 
de novo, dão a 
sensação de que, 
melhor mesmo, era 
ter visto ao vivo, 
mas há casos em 
que a gravação em 
vídeo se justifica 
plenamente. Como 
em Luz Negra, registro da turnê de Fernanda Takai depois 
do sucesso de seu CD homenageando Nara Leão. Nara, a 
voz feminina da bossanova, tem em Fernanda Takai uma 
representante fiel, sem ser uma imitação. Plasticamente 
temos ótimas tomadas, bons ângulos de câmera e o uso 
criativo de cores, luzes e sombras, fazem o DVD valer à 
pena, e muito. Banda bem afiada, cenário e figurino (de 
Ronaldo Fraga) também ajudam, além de um repertório até 
certo ponto surpreendente, que inclui cover sambinha de 
Duran Duran (“Ordinary World”) e “Ben”, clássica música 
de baile do Michael Jackson. Os extras também são 
bacanas. Há muitas imagens de bastidores e também os 
belos clipes de “Kobune”, a curiosa versão em japonês, 
com articulação impecável, de “O Barquinho” e 
“Insensatez”.

Aprimoramento em Voz
DERDIC/PUCSP

Vem aí a 8ª Mostra de 
Estudos e Pesquisas sobre
Voz da PUC de São 
Paulo, que acontecerá no 
dia 07 de novembro, na 
sala 4b-10, Prédio Novo, PUC Campus Monte Alegre.
Esse ano, o tema da Mostra será CONTEXTOS DE 
PESQUISA EM VOZ, onde serão discutidos projetos de 
pesquisas distribuídos em três contextos: da escola, da 
terapêutica e das artes.
Dentre os convidados para discussão, estão as doutoras 
Renata Paparelli, Maria Lúcia Dragone e o doutor Mário 
Santana.
Para o encerramento, teremos uma atividade cultural com a 
cantora lírica Nadja Souza.
Inscrições e mais informações no site do Laborvox!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

