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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!

Ganhamos!!!! A melhor Campanha de Voz de 2010 foi a nossa!!!! Entre 11 
finalistas, que apresentaram ótimas campanhas, recebemos esse 
prêmio com muita alegria! Entre abraços e beijos que parabenizaram 
pelo nosso feito, consegui relembrar o momento decisivo em que 
resolvemos assumir as campanhas pelo Comitê de Voz (hoje 
Departamento) da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia! É visível o 
quanto a cada ano temos melhorado, não só na realização das mesmas, 
mas também quanto aos critérios para se chegar ao vitorioso do ano!

Quanto ao nosso prêmio, sem dúvida, o mérito em primeiro lugar é de 
todos os integrantes do LaborVox que conseguiram realizar uma 
Campanha que durou muitos dias..... Oferecemos videoconferências, 
palestras, oficinas e apresentações em diferentes campi da PUC-SP. 
Encerramos as atividades com uma Ópera no Mercadão de São Paulo e 
essa, em particular, foi uma idéia da Profa. Dra. Maria Cecília de Moura, 
que reuniu os intérpretes de Libras que, junto com os cantores de ópera, 
puderam destacar entre os presentes o quanto a voz é importante para a 
comunicação. 

Agradecemos ainda os diversos parceiros – Curso de Graduação em 
Fonoaudiologia da PUC-SP, Laboratório Integrado de Análise Acústica, 
TVPUC, CIPA-PUC-SP,  Secretaria de Turismo de São Paulo - e claro, os 
cantores líricos, o pianista e intérpretes de LIBRAS. 

Certamente neste ano, a integração maior entre nossos parceiros  
contribuiu para que ganhássemos! A Ópera no Mercado  vai se  constituir 
em marca registrada da  PUC-SP!

No dia 29/10 tem mais! Vamos comemorar a marca de 100 defesas em 
nossa Linha/Laboratório sob a minha orientação e da Profa. Marta!!! Ao 
completar 18 anos de trabalho junto ao PEPG em Fonoaudiologia da 
PUC-SP nossa maioridade será comemorada!

Você é nosso convidado especial!

EXPRESSIVIDADE NA LOCUÇÃO COMERCIAL RADIOFÔNICA: 
ANÁLISE DOS EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO 

FONOAUDIOLÓGICA
Fernanda Rodrigues

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da PUC-SP – São Paulo, 2010

Dissertação de Mestrado
Orientação: Profa. Dra. Leslie Piccolotto Ferreira

Hoje em dia, um bom locutor de rádio não é aquele que utiliza a voz 
impostada, de forma diferenciada, mas sim o que fala com naturalidade e 
espontaneidade, o que favorece a aproximação com o ouvinte. 

Partindo desta idéia, o objetivo desta pesquisa foi verificar em alunos de 
um curso de formação de locutores, o impacto na expressividade durante 
a leitura de uma locução comercial após a intervenção fonoaudiológica. 

A pesquisa foi realizada com 22 alunos do curso, sendo 15 do sexo 
masculino e 7 do sexo feminino. Os estudantes foram submetidos à 
intervenção fonoaudiológica em sete encontros e gravaram uma mesma 
locução comercial varejo antes e depois da intervenção. As vozes de 
cada um foram apresentadas em ordem aleatória, aos pares, a 40 
ouvintes de rádio. Cada ouvinte foi orientado a ouvir as duas vozes de 

cada aluno e marcar em um protocolo se as vozes eram iguais ou 
diferentes. Caso fossem diferentes, deveriam escolher, qual a melhor 
voz, a primeira ou a Segunda. 

A análise demonstrou que o maior número de vozes pós intervenção foi 
considerada como melhor (19 vozes). Em seguida a melhor e a pior voz 
foram analisadas por uma fonoaudióloga especialista em voz, e os 
parâmetros que foram decisivos para identificar a melhor voz foram 
ataque vocal, pitch, loudness e modulação. 

Conclui-se que a intervenção fonoaudiológica com foco na escuta dos 
recursos da expressividade, principalmente o uso de ênfases, produziu 
efeitos na expressividade durante a leitura da locução comercial após a 
intervenção fonoaudiológica.
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ANÁLISE PERCEPTIVO-AUDITIVA E ACÚSTICA DA VOZ RELACIONADA AO TEMPO 
DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE VIBRAÇÃO SONORIZADA DE LÍNGUA EM 

MULHERES COM NÓDULOS VOCAIS.

Márcia Menezes
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo –São Paulo, 2010

O objetivo deste trabalho foi verificar se o tempo de execução do 
exercício de vibração sonorizada de língua (EVSL) interfere nas 
respostas perceptivo-auditivas e acústicas da voz em mulheres com 
nódulos vocais; identificar em qual momento há predomínio de 
respostas vocais positivas e negativas ao longo de sete minutos de 
execução deste exercício.

Participaram da pesquisa 27 mulheres, faixa etária de 18 a 45 anos, 
disfônicas, com nódulos de pregas vocais. Todas foram incluídas no 
Grupo Experimental (GE), o qual realizou o EVSL e apenas dez 
destas participaram também do Grupo-Controle (GC), realizando o 
exercício placebo.

As vozes foram registradas antes e após o primeiro (m1), terceiro 
(m3), quinto (m5) e sétimo (m7) minutos de execução dos exercícios. 
Estas foram analisadas perceptivo-auditivamente de forma individual 
(por meio do CAPE-V) e aos pares. Para análise acústica utilizou-se o 
software VoxMetria - CTS Informática.

Como resultados, o GE apresentou respostas vocais diferentes ao 

longo do tempo de execução do EVSL. Na análise perceptivo-
auditiva individual (CAPE-V) foi possível verificar aumento da 
loudness no m1 (p<0,0001*), aumento do pitch no m3 (p<0,0306*) e 
somente no m5 houve diminuição do grau geral do desvio vocal 
(p=0,0004*), da rugosidade (p=0,0077*) e da soprosidade 
(p<0,0001*). No m7 a voz apresentou-se mais tensa do que todos os 
outros momentos (p=0,0216*).

Na análise acústica foi possível constatar diminuição do Ruído 
(p=0,0013*) no m1, aumento gradativo da frequência fundamental 
(p=0,0030*) e do GNE (p=0,0011*) a partir do m3. Os resultados da 
presente pesquisa demonstram que o tempo de execução do EVSL 
interfere nas respostas vocais em mulheres disfônicas. Os 
momentos 1 e 3 apresentaram mudanças vocais discretas, indicando 
que estes tempos de execução do EVSL podem ser insuficientes. O 
predomínio de respostas positivas aconteceu no momento 5. Houve 
piora vocal no m7, sendo considerado como tempo de execução 
excessivo.

Tese de Doutorado
Orientação: Dr. Domingos H. Tsuji

MULHERES OBESAS: CARACTERÍSTICAS VOCAIS E MEDIDAS FONATÓRIAS
Débora Cardoso Rossi

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da PUC-SP – São Paulo, 2010

Dissertação de Mestrado
Orientação: Profa. Dra. Marta Assumpção
Andrada e Silva

A obesidade mórbida (grau III) é considerada um problema de 
saúde pública em nível mundial, está associada a transtornos de 
saúde, respiratórios e de motricidade orofacial. O objetivo deste 
estudo foi descrever as características vocais e as medidas 
fonatórias de um grupo de mulheres obesas grau III.

Foram analisadas 60 vozes divididas em dois grupos, o de estudo 
(GE), composto por 30 mulheres obesas grau III, entre 25 e 45 
anos, candidatas a cirurgia de redução do estômago do 
ambulatório de obesidade do Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte (MG) atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O grupo controle (GC) foi composto por 30 mulheres voluntárias, 
de peso normal e de faixa etária próxima, sem sinal e/ou sintoma 
vocal. As gravações foram submetidas a dois tipos de avaliação: a 
perceptivo auditiva da voz realizada por três juízes e a acústica por 
meio do programa PRAAT.

A avaliação perceptivo-auditiva concentrou-se no pitch, loudness, 
ressonância e escala GRBASI e foi composta por meio do /a/ 
sustentado no tom de fala habitual, fala dos meses do ano e a 
leitura de uma frase padronizada. 

A acústica analisou a média da freqüência fundamental (f0) e a 
média da intensidade da frase padronizada, além da média de f0 
do segmento /a/ da palavra aves e a média da f0 da vogal /a/ 

sustentada. O tempo máximo de fonação (TMF) foi medido por 
meio de um cronômetro e utilizado emissões prolongadas de /s/, 
/z/, /a/ e /i/. 

Os resultados nos mostraram que a avaliação perceptivo-auditiva, 
no GE para a maioria do grupo foi: pitch médio para agudo, 
loudness considerado não adequado (forte ou fraco), ressonância 
variada, mas sem equilíbrio e escala GRBASI, com grau geral de 
disfonia (G) igual à zero.Na acústica foi obtido: médias da f0 
superiores a 204Hz e média de f0 do segmento /a/ da palavra 
aves, menor que 204Hz. Nos valores do TMF, obteve-se: /s/ com 
valores menores que 19,7s, /z/ com valores inferiores a 18,5s e /a/ 
e /i/ com valores menores que 16,2 segundos. Os resultados 
encontrados, na analise acústica, para a maioria dos sujeitos, em 
todas as amostragens de fala, do GC foram: médias da f0 
menores que 204Hz. Todos os valores do TMF do GC foram 
maiores que os do GE. No cruzamento do GE com o GC 
apresentaram significância estatística o peso, o IMC, a média da 
intensidade e o TMF. Desta forma as mulheres obesas grau III, do 
grupo estudado, apresentaram como característica da voz: pitch 
médio para agudo, loudness inadequado e ressonância não 
equilibrada. Na acústica foi encontrado, para o grupo, freqüência 
fundamental mais elevada e tempos máximos de fonação 
diminuídos. 
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Distúrbios de voz tornam-se cada vez mais comuns entre 
trabalhadores. O uso excessivo e/ou inadequado da voz em 
ambiente desfavorável ao trabalho é apontado como principal 
fator de risco e a Fonoaudiologia tem demonstrado o quanto as 
dificuldades na organização do trabalho repercutem no 
adoecimento vocal dos trabalhadores. Os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) atuam exclusivamente no Sistema Único de 
Saúde, por meio de ações educativas realizadas nos domicílios e 
junto à comunidade. Estudos ressaltam a crescente precarização 
das condições de emprego a que estão submetidos esses 
trabalhadores, com repercussões na qualidade de vida e saúde 
dos mesmos.

Assim, o objetivo desta pesquisa foi a analisar da relação entre 
distúrbio de voz e trabalho em um grupo de ACS atuantes no 
município de São Paulo. Para isto, foi utilizado o questionário 
Condições de Produção Vocal – Professor (CPV-P).

Dos 65 (100%) ACS pesquisados, 37 (56,9%) apresentam ou já 
apresentaram distúrbio de voz. Os sintomas vocais mais citados 
foram: garganta seca (40 – 61,5%), cansaço ao falar (35 – 53,9%) 

e ardor na garganta (33 – 50,8%). Houve associação significativa 
entre os sintomas vocais mais citados e os aspectos do ambiente 
(poeira) e da organização do trabalho (insatisfação, estresse e 
violência).

Os resultados demonstram dois aspectos principais: primeiro, o 
número significativo de ACS que afirmam ter distúrbio de voz e 
sintomas vocais. Deste modo, estes trabalhadores merecem uma 
atenção especial por parte do fonoaudiólogo, não somente por 
meio da atuação terapêutica individual mas, principalmente, de 
ações que visem à promoção do bem-estar vocal e a prevenção 
do adoecimento da voz nesta população. Segundo, parece 
importante considerar que o comprometimento vocal entre os 
ACS relaciona-se às dificuldades do ambiente e, principalmente, à 
organização do trabalho.

Assim, cabe sugerir que nenhuma ação deve ser realizada com 
foco exclusivo na produção vocal. Conhecer o processo de 
trabalho dos ACS torna-se ponto de partida e fornece subsídios 
importantes para que o fonoaudiólogo possa planejar ações 
voltadas ao bem-estar vocal desta população.

RELAÇÃO ENTRE DISTÚRBIO DE VOZ E TRABALHO EM UM GRUPO DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fabiana Gonçalves Cipriano
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2010

Dissertação de Mestrado
Orientação: Profa. Dra. Léslie 
Piccolotto Ferreira                                  

Marta Assumpção de Andrada e Silva

FREQÜÊNCIA FUNDAMENTAL EM UM GRUPO DE CRIANÇAS MINEIRAS NA 
FAIXA ETÁRIA ENTRE 8 E 10 ANOS

Fernanda Catisani
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2010

Dissertação de Mestrado
Orientação: Profa. Dra. 

                          
Marta 

Assumpção Andrada e Silva

Crianças entre 8 e 10 anos apresentam grande incidência de 
alterações vocais. Dessa maneira, é importante a busca de uma 
padronização para os parâmetros acústicos da voz infantil, uma vez 
que esses podem auxiliar no diagnóstico da alteração de voz. 

Para tal, este trabalho teve como objetivo investigar os valores da 
freqüência fundamental (f0) em um grupo de crianças mineiras, de 
ambos os sexos, na faixa etária entre 8 e 10 anos, sem alteração vocal 
percebida auditivamente. A f0 determina características de idade e 
sexo e reflete o número de vezes que as pregas vocais abrem e 
fecham em um segundo. 

Para realizar o trabalho, foram gravadas 251 crianças, de ambos os 
sexos, entre 8 e 10 anos de idade. Foram excluídas 43 por 
apresentarem alteração vocal segundo uma escala de avaliação da 
qualidade de voz (GRBASI) e 9 por não terem características 
adequadas para participarem do estudo. A amostra final foi composta 
por 199 crianças, 104 meninos e 95 meninas. 

Para análise foram gravados: vogais [a, e, i] sustentadas, fala 
encadeada (contagem) e narração (fala semi-dirigida) de um livro 
infantil sem texto. A narração permitiu que a f0 fosse medida por meio 
da repetição do vocábulo /amarelo/, com a seleção de 6 pulsos 
periódicos do segmento [a]. Para a análise acústica foi utilizado o 

software PRAAT 4.7 (versão 5,0). 

A amostra geral apresentou valores dos resultados da f0 de 235,51 Hz, 
233,92 Hz para meninos e 237,25 Hz para meninas. Ao estratificar as 
idades, 8, 9 e 10 anos, das crianças, os meninos apresentaram, para 
cada faixa etária, respectivamente 242,20 Hz, 236,72 Hz e 225,88 Hz. 
Nas meninas foram encontrados 241,61 Hz para 8 anos, 233,88 Hz 
para 9 e 238,63 Hz para 10. 

Não houve diferença estatisticamente significante da f0 em relação ao 
sexo e a idade. Entretanto, ao se comparar as idades no mesmo sexo, 
verificou-se a ocorrência de diferença estatisticamente significante no 
sexo masculino para as faixas etárias de 8 e 10 anos. Também foi 
possível constatar que as meninas apresentaram valores de f0 mais 
elevados que os meninos. Assim como o decréscimo de f0 com o 
aumento da idade em ambos os sexos. Os resultados foram 
condizentes com a média encontrada na literatura nacional e 
internacional de 236 Hz e 237 Hz. Como conclusões, no grupo 
pesquisado de crianças, foram obtidos valores esperados de f0 para 
cada faixa etária. Não foram encontrados valores estatisticamente 
significantes entre os sexos e as idades. Embora tenha sido verificada 
a redução dos valores da freqüência fundamental com o aumento da 
idade.
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O QUE ACONTECEU

18º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia

O 18º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia aconteceu entre os dias de 
22 a 25 de setembro, na Estação Embratel Convention Center, em 
Curitiba, Paraná, com o tema Exercício Profissional: Bases Teóricas, 
Avanço e Realidade Nacional e o objetivo de aproximar a ciência e a 
prática fonoaudiológica.

O Congresso trouxe novidades, a começar pelas Conferências com temas 
relacionados à qualidade de vida, saúde do trabalhador, 
empreendedorismo, neuroplasticidade e produção de artigos científicos. 
Destes, dois podem ser destacados: “Saúde no Trabalho”, do Dr. João 
Alberto Maeso Montes e “O desafio brasileiro de publicar artigos 
científicos”, do Dr. Gilson Volpato, que mobilizaram a platéia e suscitaram 
reflexões. Além das conferências, simpósios interdepartamentais, mesas-
redondas, sessões de atualização, entrevistas, oficinas de capacitação e 
cursos instrucionais abordaram temas específicos de cada área e 
interdisciplinares.

O Laborvox teve participação ativa, com a presença de mais de 20 
congressistas e apresentação de aproximadamente 40 trabalhos. Destes, 
dois se destacaram e ganharam prêmios de Excelência em 
Fonoaudiologia Estes trabalhos foram “Sintomas vocais e sensações 
laríngeas em trabalhadores de uma usina de álcool e açúcar expostos a 
riscos ocupacionais”, da Sylvia Boechat Coutinho, orientado pela Profa 
Leslie Piccolotto Ferreira; “Distúrbio de voz relacionado ao trabalho 
docente: um estudo caso-controle”, da Susana Giannini, orientado pela 
Profa Maria do Rosário Latorre e pela Profa Leslie.

Três simpósios interdisciplinares contaram com a participação de 
integrantes do Laborvox. A Profa Leslie participou de “A Educação 
continuada do fonoaudiólogo, coordenado pela Comissão de Ensino; 

Zuleica Camargo participou de “O fazer fonoaudiológico da fala e da 
linguagem”: o fonético e o fonológico, proposto pelo Departamento de 
Motricidade e Funções Orofaciais”; e Susana Giannini participou de 
“Áreas da Fonoaudiologia: pontos de convergência com as políticas 
públicas de saúde”, organizado pelo Departamento de Saúde Coletiva.

A oficina de pesquisa “Metodologias de pesquisa em Fononcologia, Voz 
Clínica e Voz Profissional” coordenada pela Profa Leslie e com as 
fonoaudiólogas Elisabete Carrara de Angelis, Alcione Ghedini Brasolotto 
e Susana Giannini, foi considerada, pelos participantes, um marco 
histórico na Fonoaudiologia, por conseguir, em uma 1h30, traçar um 
panorama aprofundado das linhas de pesquisas na área.

A oficina instrumental “Como trabalhar o corpo, as emoções e as crenças 
com os profissionais de voz”, coordenada pela Marta Andrada e Silva e 
com a presença da Izabel Viola, Ângela Garcia e Domingos Sávio, foi um 
sucesso e lotou a sala, apesar de ser a última atividade do Congresso. 
Leslie participou também da oficina instrucional “Avanços em Saúde do 
Trabalhador: repercussão para o exercício profissional”, coordenada pela 
Ana Cláudia Fiorini, como palestrante, onde abordou a questão do 
distúrbio de voz como doença relacionada ao trabalho. Aliás, a Saúde 
Coletiva foi destaque neste Congresso, integrada às diversas 
especialidades.

Mas a principal conquista do Laborvox foi a conquista do prêmio de 
Melhor Campanha de Voz 2010! A explosão de alegria tomou conta da 
sala e contagiou todos os presentes, pela emoção da Leslie e a Marta ao 
apresentarem a campanha e receberem o prêmio. Foi uma conquista 
muito importante e nos deixa com a missão (quase impossível) de 
prepararmos uma campanha melhor no próximo ano!

Marta Assumpção de Andrada e Silva

PROGRAMA DE APOIO RESPIRATÓRIO SONORIZADO: PROCESSO DE 
APRENDIZADO DE CANTORES POPULARES

Wilson Gava Junior
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2010

Dissertação de Mestrado
Orientação: Profa. Dra. Marta 
Assumpção de Andrada e Silva         

No campo da voz cantada, a sensibilização e o controle respiratório têm 
sido preconizados por várias gerações de cantores, professores de canto 
e demais indivíduos que trabalham com voz profissional. Nesse âmbito, a 
questão do apoio respiratório sempre foi um dos assuntos geradores de 
polêmica e as propostas práticas direcionadas para o seu aprendizado 
são escassas na literatura. O objetivo deste trabalho foi analisar o 
Programa de Apoio Respiratório Sonorizado (PARS), proposta didática 
criada pelo próprio autor, por meio do processo de aprendizado de três 
cantores populares que foram submetidos ao programa. Após entrevista, 
foram escolhidos três cantores populares profissionais com diferentes 
características relacionadas à idade e gênero musical, o que possibilitou 
uma experiência mais rica entre os processos. Todos os indivíduos 
deveriam ter uma dificuldade em apoiar a voz para que pudessem fazer 
parte da pesquisa. Os encontros eram realizados de forma individual, em 
encontros semanais de uma hora de duração, em três fases 
complementares (sensibilização, desenvolvimento e sedimentação). 
Para cada cantor, durante todo o processo, foi elaborado um diário dos 
encontros e registros em áudio. Também foram analisados e comparados 
parâmetros perceptivos da voz, antes do inicio do programa e depois. Os 
resultados mostraram que o cantor um teve um processo de aprendizado 
que envolveu todos os níveis de conhecimento e promoveu uma mudança 
de atitude com relação ao estabelecimento do apoio. Foram observadas 

melhoras nos aspectos corporais, articulação ficou mais precisa, houve 
ampliação na tessitura vocal e estabilidade na afinação ao final do PARS. 
No processo de aprendizado do segundo cantor, foram necessárias 
estratégias diferenciadas para a propriocepção. Esse sujeito necessitou 
de um número maior de encontros nas fases de desenvolvimento e 
sedimentação para aprender o apoio respiratório. Os parâmetros com 
mudança positiva, ao final do PARS, foram: respiração, coordenação 
pneumofonoarticulatória, ressonância, articulação e tessitura vocal. O 
processo do cantor três apresentou dificuldades em relação a 
propriocepção e a limitações anatomofisiológicas, o que dificultou o 
aprendizado do apoio respiratório. Dessa forma, ele realizou as fases de 
sensibilização e desenvolvimento em um número maior de encontros. A 
última fase, de sensibilização, não foi concluída e o sujeito não adquiriu o 
apoio respiratório. O cantor manteve parâmetros inadequados ao final do 
PARS, com apenas uma discreta melhora na afinação. Esse programa, 
portanto, foi efetivo em dois, dos três cantores populares profissionais 
participantes. O processo de aprendizado de cada um ocorreu de forma 
distinta e percebeu-se uma mudança de atitude com relação aos 
aspectos respiratórios. Com relação aos aspectos vocais, para dois 
cantores ocorreram melhoras na ressonância, na articulação, na tessitura 
e na afinação.
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