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 Léslie Piccolotto Ferreira

No SITE DO LABORVOX
 você encontra:

Eventos que estão por vir;
Resumos dos trabalhos científicos produzidos pelo grupo;
Todas as edições do Jornal Voz Ativa;
Seminário de Voz;
Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz;
Dia da Voz;
Dia do Professor;
Notícias e Mensagens;
Data de defesas;
E muitos vídeos interessantes!

O final de mais um ano chegou! Muitas atividades foram 
organizadas e desafios vencidos! A leitura dos exemplares do 
JVA deste ano garante um balanço de 2009 e abre caminho 
para o que vem em 2010. Alguns destaques podem auxiliar 
nessa tarefa:

Acredito que o mais importante foi a retomada do documento 
sobre Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho. O nosso 
Seminário, mais uma vez realizado em parceria com o 
CEREST, contou com a retomada das discussões. No novo 
ano que se aproxima, certamente teremos que dar 
continuidade a esse movimento. 

Outro aspecto a ser destacado é a maior visibilidade que 
conseguimos dar às nossas atividades com a melhor 
formatação do nosso site e entrada no Twitter e Youtube. Com 
isso estamos atentos a missão da nossa Universidade: 
compartilhar o conhecimento com a sociedade.

A nossa participação nos eventos, principalmente no 
Congresso de Salvador também repercutiu e anunciou novas 
parcerias! Por falar nisso, demos início a realização de 
videoconferências com o Prof. Lourenço Chacon (UNESP-
Marilia)! A experiência foi boa e já agendamos outros 
encontros para 2010. Vamos divulgar para que todos os 
interessados possam usufruir das discussões!

Após quatro anos do lançamento do Tratado de 
Fonoaudiologia, eis que surge sua segunda edição! (vide 
matéria) Os princípios que nortearam a primeira edição se 
mantém na segunda, e as questões relacionadas ao trabalho 
do fonoaudiólogo, em especial na área de voz, estão nesse 
volume discutidos.

Para finalizar, desejamos aos colegas que no próximo ano 
assumem a direção da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia e do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 
uma gestão compromissada com as reais necessidades na 
nossa profissão!

Feliz Natal e um 2010 de fato 10!
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EXPRESSIVIDADE ORAL: 
TÉCNICA ENERGÉTICA COMO FONTE DE UM ESTUDO SOBRE A VOZ

Rosane Pellegrina Improta Ferreira

Universidade Estadual de Campinas – Instituto de Artes – UNICAMP, 2009

Meu olhar para o trabalho com voz sempre teve duas vertentes: a 
fonoaudiológica e a artística, pois atuo como atriz desde a 
infância. O uso da voz no palco aliado à técnica fonoaudiológica, 
contribui para a busca da clareza e potência vocal. Busquei 
verificar se os conhecimentos fonoaudiológicos e a aplicação da 
Técnica Energética poderiam colaborar para uma melhor 
expressividade vocal. A técnica energética é um trabalho 
realizado através de vivências corporais e vocais desenvolvidos a 
partir de um ritual de sensibilização dos centros energéticos 
(chakras). Foi desenvolvida pela Profa. Dra. Marilia Soares Vieira.

A pesquisa foi feita com a colaboração da Vidraça Cia de Teatro, 
em Mogi Mirim, na montagem da peça Carolinas. Os cinco atores 
também responderam um questionário onde indagamos as 
queixas com relação ao corpo, voz e respiração. Eles queriam 
melhorar a intensidade e potência vocal no palco, aprender a 
cantar cenicamente, melhorar a dicção e poder mostrar através da 
voz as intenções dos personagens.

Em seguida filmamos uma cena onde os mesmos atuaram 
individualmente, e analisamos o corpo, a respiração e a voz.  
Observamos tensão corporal na região de tronco, ombros e 
pescoço, postura corporal inadequada para o apoio vocal, 
respiração superior, incoordenação pneumofonoarticulatória e 
tempos fonatórios variando entre 12 e 20 segundos (sons S e A).

Com relação à voz, observamos intensidade média, ressonância 

laríngea, um ator com dificuldades para manter um tom mais 
adequado à sua voz, uma atriz disfônica, duas atrizes com ceceio 
anterior e três atrizes com ritmo muito acelerado na fala 
prejudicando a inteligibilidade. Todos tinham dificuldades para 
cantar cenicamente, e não tinham tido contato com técnicas de 
canto, apenas um treinamento vocal por cerca de dois meses. 
Cantavam em coro nesse espetáculo e observamos insegurança 
ao realizar o mesmo.

Esse trabalho propiciou ao artista descobrir a grande variedade de 
movimentos criativos que seu corpo pode fazer, a consciência do 
processo respiratório, a capacidade para conseguir produzir sons 
com clareza, potência, intensidade, e tom de voz adaptados a 
cada personagem. Esse pode ser um caminho para o artista 
conseguir realizar vocalização intensa com grandes variações na 
entonação vocal e no ritmo. Eles aprenderam a identificar as 
potencialidades na voz cantada. 

Após um trabalho com vinte e cinco laboratórios de duas horas 
durante um ano e sete meses, aplicamos novamente o 
questionário e a avaliação vocal onde observamos que os atores 
aprenderam a relaxar o corpo e a usar a postura correta para o 
apoio vocal. Os tempos fonatórios aumentaram (entre 18 e 39 s). 
Melhorou a qualidade da voz falada e cantada. Essa técnica 
associada aos conhecimentos fonoaudiológicos, pode contribuir 
para uma melhor expressividade oral no trabalho cênico do ator.

Dissertação de Mestrado
Orientador: Profa. Dra. Marília Vieira Soares

PARÂMETROS DO LTAS QUE IDENTIFICAM 
O ENVELHECIMENTO VOCAL EM IDOSAS

Paula Torres da Silva
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, 2009

Dissertação de Mestrado
Orientador: Prof Dr. Luiz Roberto Ramos
Co-Orientador: Profa. Dra. Suely Master

A população idosa no Brasil está crescendo rapidamente. E como 
qualquer outra função biológica, a voz tende a mudar com a idade, 
perdendo força e resistência, podendo afetar negativamente a 
vida social da pessoa idosa. Existem poucos estudos que 
utilizaram análise acústica a fim de identificar o envelhecimento 
vocal possibilitando assim reabilitação quando necessário.

O objetivo desse estudo foi identificar os parâmetros de 
envelhecimento vocal no Long Term Average Spectrum (LTAS) 
nas mulheres, em duas intensidades. 

Foram gravados 30 idosos e 30 jovens do sexo feminino na leitura 
de um texto em intensidades habitual (LH) e forte (LF). Foram 
avaliados os seguintes parâmetros: Nível de pressão sonora 
médio (NPS), freqüência fundamental (f0) e através do LTAS, a 

proporção alpha e as amplitudes de 50 pontos marcados ao longo 
da faixa de freqüências de 0-8k Hz. As diferenças entre os grupos 
foram analisadas por estatística paramétrica. 

Comparadas às mulheres jovens, as idosas apresentaram valores 
significativamente menores do NPS no LH e menores valores de 
f0 em ambas LH e LF. No LTAS das idosas, os valores de alfa 
foram proporcionalmente menores do que as jovens, indicando 
uma maior inclinação das curvas, e menores valores de amplitude 
espectral nas faixas de freqüências de 480 a 4640 Hz e de 6720 a 
8000 Hz em LH, e 480 a 4800 Hz e de 6560 a 8000 em LF. Além de 
uma incapacidade para aumentar o NPS em LF, as diferenças na 
proporção alfa e amplitude nas regiões entre o primeiro e o quarto 
formantes do LTAS podem ser vistos como parâmetros acústicos 
do envelhecimento vocal em ambas as intensidades.
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Estudos nacionais recentes mostram que mais de 30% da população 
apresenta sintomas na garganta ocasionais associados ao refluxo 
gastroesofágico (RGE). O RGE é um processo fisiológico de 
deslocamento do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago que 
pode ocorrer várias vezes diariamente, especialmente após grandes 
refeições sem causar sintomas ou lesões. Quando este processo 
acarreta alterações clínicas e histológicas, passa a ser considerado 
como doença e é então denominado doença do refluxo gastro-
esofágico (DRGE).  Esta é uma das doenças mais comuns da 
humanidade e mais predominantes do trato gastrointestinal (45%) 
com comprometimento da qualidade de vida.

Das pessoas que tem o diagnóstico de DRGE, 80% apresentam 
laringite posterior, observada através de exame laringoscópico 
realizado pelo médico otorrinolaringologista. Alterações da voz são 
referidas por 72,5% das pessoas e 35% apresentam algum tipo de 
dificuldade no processo de deglutição. 

Diante desta incidência, consideramos importante caracterizar o 
perfil vocal e o padrão de deglutição de indivíduos com esta patologia 
que acomete a laringe, um órgão de fundamental importância em 
ambos os processos. 

Foram selecionados 28 pacientes com laringite posterior para formar 
o grupo de estudo e 20 adultos sem queixas gástricas ou 
otorrinolaringológicas para composição do grupo controle. Todos os 
pacientes realizaram avaliação clínica da voz e da deglutição, pela 
mesma fonoaudióloga. O grupo de estudo realizou avaliação 
otorrinolaringológica através de nasofibrolaringoscopia e endoscopia 
digestiva alta. Os grupos foram pareados por sexo, 
predominantemente feminino (79,2%) e idade: 60,4 anos em média. 

Demais variáveis que poderiam influenciar nos resultados, como 
raça, profissão, atividades esportivas, hobbies envolvendo uso vocal, 
tabagismo, uso de medicamentos, abuso vocal, consumo de bebidas 
alcoólicas e drogas, não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos. 

As características vocais que definiram o perfil vocal do grupo 
estudado foram:

-  respiração superior (42,9% x 15% controle);
-  redução dos tempos máximos de fonação ( /s/= 13,43s x 

21,65s controle; /z/= 11,64s x 19,6s controle; /a/ = 11,21s x 16,4s 
controle; /i/ = 11,32s x 18,3s controle e /u/ = 12,32s x 17,8s controle);

-  redução da coaptação glótica (57,10% x 15% controle);
- alteração da coordenação pneumofonoarticulatória (36% 

x 5% controle);
- qualidade vocal rouco-soprosa (rouquidão: 82,1% x 15% 

controle e soprosidade: 60,7% x 30% controle);
-  ressonância laringofaringea (64,3% x 35% controle);
-  loudness fraca (82,1% x 25% controle).

Não houve diferença estatisticamente significativa com relação ao 
pitch. O padrão de deglutição caracterizou-se pela presença de: 

-  deglutições múltiplas nas consistências líquida e sólida 
(75% x 35% controle);

- alternância de consistências para facilitar deglutição de 
sólidos (35,7% x 0 controle). 

As caracterizações obtidas com este estudo podem auxiliar os 
profissionais envolvidos no processo diagnóstico, realizando os 
encaminhamentos necessários e promovendo ao paciente, através 
da atuação interdisciplinar, uma intervenção mais direta e específica.

PERFIL FONATÓRIO E PADRÃO DE DEGLUTIÇÃO DE PACIENTES COM 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO 

(DRGE) NÃO EROSIVA
Alessandra Gomes

Faculdade de Medicina do ABC.

Dissertação de mestrado com defesa prevista para fevereiro de 2010
Orientador: Profa. Dra. Ethel Zimberg Chehter
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Marta Assumpção de Andrada e Silva

TUA e ENCANTERIA, Maria Bethânia (63 anos)

A última dica de 2009 são os dois CDs da Diva Maria Bethânia, 
isso mesmo, assim como Marisa Monte, ela pela segunda vez 
lança dois CDs de uma só vez. O incrível é que eu não sei dizer 
qual é o melhor, pois ambos são maravilhosos. TUA é o mais 
romântico, com melodias suaves e com uma interpretação que 
nos permite sentir cada palavra. Sua voz límpida, atualmente 
não se fixa mais nos graves, perdeu o peso e ganhou agudos e 
uma ressonância leve e afinada. Na canção “Saudade” (Chico 
César e Paulinho Moska) faz um dueto surpreendente com 
Lenine, surpreende porque no início parecem vozes que não se 
combinam e que vão ficando perfeitas, em comunhão, ao longo 
da canção. No artigo de Tony Goes (Folha de São Paulo, 
14/12/09) sobre o show da cantora desses dois CDs, o crítico 
escreve que ela não tem fãs: têm súditos. Que seu poder de 
hipnotizar a platéia é único e que suas desafinações, da qual foi 
acusada no início de carreira, desapareceram e deram lugar a 
um total domínio de cena. Depois de mais e mais elogios, o 
jornalista termina afirmando que “...Maria Bethania transforma 
simples e sofisticado em sinônimos”... Quando o show for para 

a cidade de vocês, não percam (eu não consegui ingresso)!   
ENCANTERIA é mais animado, tem samba, tem bossa, tem fé, 
dá vontade de cantar e de dançar... E para se despedir, essa 
coluna termina o ano de 2009 com um trecho da canção “Santa 
Bárbara”, de Roque Ferreira: “... Nos livre das tempestades 
desse mundo, 
d o s  r a i o s  
dessa vida nos 
proteja.” É isso 
q u e  o  Vo z  
Ativa deseja 
p a r a  s e u s  
le i to res  em 
2010.
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O QUE ACONTECEU

No dia 07 de novembro de 2009 aconteceu a 8ª Mostra de 
Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC de São Paulo, 
organizada pelo LABORVOX, tendo como tema OS 
CONTEXTOS DE PESQUISA EM VOZ

A abertura esteve a cargo de nossa querida professora 
Léslie Piccolotto Ferreira, que recebeu nossos convidados, 
fez um breve relato das Mostras anteriores e justificou o 
tema da presente Mostra. As pesquisas foram divididas em 
mesas relacionadas aos contextos educacional, terapêutico 
e artístico, conforme gráfico abaixo:

Os trabalhos apresentados dividiram-se entre mestrado, 
doutorado e iniciação científica, como se observa no gráfico 
a seguir:

A primeira mesa, intitulada “A Voz no Contexto da Escola”, 
contou com a participação da psicóloga Renata Paparelli e 
moderação de Susana Pimentel Pinto Giannini. Os trabalhos 
foram expostos por mídia digital e discutidos posteriormente 
pela convidada, cuja participação foi riquíssima, 
contribuindo com o olhar de sua área de atuação. Um dos 
aspectos apontados por ela foi a questão tão discutida no 
último Seminário Nacional da Voz, a respeito da saúde do 
trabalhador. Por trabalhar com disfunções, distúrbios, tão 
subjetivos e multicausais como os emocionais, pôde traçar 
um paralelo com os distúrbios vocais relacionados ao 
trabalho. Isso trouxe ao grupo uma série de reflexões, 
inclusive sobre as neuroses atuais relacionadas ao contexto 
profissional.

A segunda mesa, “A Voz no Contexto Terapêutico”, contou 
com a convidada fonoaudióloga Maria Lúcia Dragone e foi 
moderada por Marta Assumpção Andrada e Silva. A proposta 
de discussão seguiu primeiramente uma análise estatística 
das produções do grupo nesse contexto e posteriormente 
uma análise individual deles, no intuito de acrescentar 
olhares teóricos e metodológicos sobre as pesquisas que 
muito contribuíram para o trabalho dos pesquisadores.

A terceira mesa, “A Voz no Contexto das Artes”, contou o 
convidado Mário Santana, ator, diretor e coordenador do 
curso de Artes Cênicas da UNICAMP, e moderação de Maria 
Laura Wey Märtz. As discussões seguiram individualizadas, 
pensando na difícil, mas instigante, relação entre Ciência e 
Arte.

Para fechar o evento, Nadja Sousa nos prestigiou com sua 
voz no canto lírico, acompanhada pelo pianista Leonardo 
John. Um trecho de sua apresentação encontra-se 
disponível em nosso site para apreciação do público, assim 
como os anais da 8ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre 
Voz da PUC de São Paulo.

Fiquem atentos para os próximos eventos, venham 
participar conosco!

8ª Mostra de Estudos e Pesquisas sobre Voz da PUC de São Paulo
Maria Laura Wey Märtz e Priscila Haydée de Souza

Acompanhe o que acontece!
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ACONTECE

Especial de Fim de Ano
do SBT

O mestrando Wilson Gava, orientado pela Dra Marta 
Assumpção, assina a Direção Musical do Especial de Final 
de Ano do SBT. O Especial Histórias e Canções, de Roberto 
Justus, vai ao ar no dia 23 de dezembro às 22:30h com a 
participação de Roupa Nova, Agnaldo Rayol, Família Lima e 
Marina Elali. Gava é professor de canto de Justus e preparou 
os duetos dele com 
todos os outros 
artistas. Afonso 
Nigro d iv ide a  
direção musical 
com Gava.

Tratado de Fonoaudiologia - 2ª Edição

Chegou a segunda edição do Tratado de Fonoaudiologia! A 
primeira edição (2004) foi idealizada pelas professoras. 
Léslie Piccolotto Ferreira, Débora M. Befi-Lopes e Sueli C. 
Olivan Limongi, que passaram o bastão para Fernanda 
Dreux Miranda Fernandes, Beatriz Castro Andrade Mendes 
e Ana Luiza P. Gomes Pinto Navas organizarem essa 
segunda edição ampliada e revisada. 

A voz está representada em 13 capítulos, abrangendo 
diversos temas entre a voz clinica e a profissional.

Temos temas atuais, como análise acústica; expressividade; 
voz e qualidade de vida na terceira idade; e inter-relação 
entre voz e motricidade oral. Em voz profissional são 
abordados os cantores, atores, teleapresentadores e 
teleoperadores. Também não é esquecida a disfonia infantil, 
a clínica do disfônico, as técnicas vocais e a voz em câncer 
de cabeça e pescoço.

Por fim, muitos assuntos importantes são abordados com 
uma bibliografia atualizada e discussões mais recentes 
sobre o tema. Vale muito o investimento!!!

Laborvox
no Twitter e no Youtube

Agora o Laborvox está no Twitter e no Youtube! Notícias, 
pesquisas científicas, indicações de filmes e vídeos 
relacionados à voz são publicados semanalmente e você 
pode conferir! Basta acessar www.twitter.com/laborvox ou 
www.youtube.com/laborvox !

Feliz Natal
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