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Um novo ano se iniciou com a septuagésima edição e o LaborVox
já está planejando suas atividades! Além da preparação para a
defesa das dissertações e teses que estão em desenvolvimento
no nosso Programa (neste ano teremos as primeiras teses!!!)
estamos nos programando neste primeiro semestre para
comemorar o Dia Mundial da Voz, além da XI Mostra de Estudos
e Pesquisas sobre Voz da PUC-SP.

Aguardem mais informações de toda a programação que será
divulgada nas nossas redes sociais (site-www.pucsp.br/laborvox;
twiter- @laborvox; facebook- http://facebook.com/laborvox
Contamos com a participação de todos os interessados, para que
possamos cada vez mais trocar experiências!

Por falar em experiência, demos inicio ao grupo FORMAÇÃO
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE VOZ
PROFISSIONAL, que em parceria com a Prefeitura do Município
de São Paulo pretende organizar ações que promovam o bem-
estar vocal dos professores da rede municipal. Foi com
entusiasmo que na primeira reunião nos deparamos com a
inscrição de fonoaudiólogas com experiência na área, que
certamente contribuirão para que os resultados venham a ser
positivos. Pretendemos na sequência divulgar os resultados!

Finalizamos lembrando aqueles que ainda não tiveram a
oportunidade de conhecer o protocolo Distúrbio de Voz
Relacionado ao Trabalho - DVRT: o mesmo encontra-se
disponível para consulta e contribuições no site do Ministério da
Saúde até o dia 16 de março de 2012, pelo link:
http://migre.me/7dBrq. Em caso de dúvida, entrar em contato
com Luciana Amorim pelo email
<luciana.amorim@saude.gov.br> ou pelo telefone (61) 3213-
8477.
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D I S T Ú R B I O  D E  V O Z  E  C A P A C I D A D E  P A R A  O  T R A B A L H O  E M  D O C E N T E S :

U M  E S T U D O  C A S O - C O N T R O L E

Nassara Luiza Lanzoni Alves Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Dissertação de Mestrado defendida em 14/12/2011

Orientadora: Profª Drª Leslie Piccolotto Ferreira

- Esta pesquisa teve como objetivo analisar a associação
entre a presença de distúrbio de voz e capacidade para o
trabalho em docentes do sexo feminino da rede municipal
de ensino de São Paulo. É um estudo caso-controle, em
que os casos (167) foram representados por docentes com
alteração de voz constatada em avaliação perceptivo-
auditiva da voz realizada por fonoaudiólogo e perceptivo-
visual de pregas vocais realizada por
otorrinolaringologista; e os controles (105) foram
selecionados nas mesmas escolas dos participantes do
grupo de casos, sem constatação de alteração nas
avaliações descritas anteriormente. Todas as docentes
responderam dois questionários: Condição de Produção
Vocal – Professor (CPV-P) para caracterização da amostra,
e Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), para analisar
as questões de capacidade para o trabalho. Foi visto que a
melhor capacidade atual para o trabalho com relação à de
toda a vida foi encontrada no grupo controle (35,2%). A
capacidade em relação às exigências para o trabalho
apresentou a mais baixa pontuação (47,3%) no grupo caso.
Tanto no grupo caso (44,9%), como no controle (42,9%) as
docentes indicam presença de uma a três doenças.

Parte do grupo caso (27,8%) relatou impedimento. O
número de faltas no trabalho por doenças de até nove dias
foi constatado em maior porcentagem no grupo caso
(43,6%). A maioria do grupo controle considerou ser
provável a boa capacidade para trabalhar em dois anos
(75,2%) e apresentou alta pontuação nos recursos mentais
(49,4%). Ao final deste trabalho foi possível concluir que as
docentes que apresentaram distúrbio de voz tinham maior
chance de perder a capacidade para o trabalho. Houve
associação estatisticamente significativa entre o distúrbio
de voz relacionado ao trabalho nas dimensões:
CAPACIDADE ATUAL PARA O TRABALHO COMPARADA
COM A MELHOR DE TODA A VIDA e PERDA ESTIMADA
PARA O TRABALHO POR CAUSA DE DOENÇAS. Acredita-se
que novas informações poderão ser levantadas a respeito
das condições de produção vocal do professor. Essas
permitirão dar sequência às discussões sobre o Distúrbio
de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), além de conceder
subsídios para a elaboração de ações de promoção à saúde
e prevenção de distúrbios vocais junto a essa categoria
profissional.

A N Á L I S E  A C Ú S T I C A  C O M P A R A T I V A  D A S  V O G A I S  O R A I S
E N T R E  R E S P I R A D O R E S  O R A I S  E  N A S A I S  

Luciana Regina de Oliveira
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Dissertação de Mestrado defendida em 19/12/2011 
Orientadora: Profa. Doutora Zuleica Camargo 

A ocorrência de respiração oral (RO) pode interferir no
posicionamento da língua e causar alterações de fala,
mastigação e deglutição por várias etapas da vida. Estudos
mostram que o instrumental acústico permite inferir o
posicionamento da língua durante a produção de fala, o
que poderia auxiliar o diagnóstico e a terapia em RO.
Assim, o presente estudo teve como objetivo apresentar
dados acústicos comparativos do padrão de formantes
(frequência, intensidade dos três primeiros formantes – F1,
F2 e F3 e banda do primeiro formante) das vogais orais do
português brasileiro (PB) de amostras de fala de indivíduos
com diagnóstico de RO, em comparação a indivíduos sem
alterações respiratórias (RN). Oito falantes com RO e oito
RN com idades entre 07 a 12 anos foram submetidos à
sessão de gravação de amostras de fala contendo trechos
de fala semi-espontânea e sentenças-veículo com as sete
vogais orais do PB inseridas. As gravações foram
analisadas por meio do software de livre acesso Praat, para
extração de medidas acústicas referentes à freqüência,
intensidade e banda de formantes. As medidas acústicas
foram submetidas à análise estatística por meio do teste T.
A caracterização do padrão formântico das vogais orais do
grupo RO em relação ao RN revelou diferenças estatísticas

em termos dos parâmetros de frequência e intensidade.
No caso da frequência, F1 revelou-se rebaixado nas vogais
abertas e semi abertas ([a], [ɛ] e [ɔ]) do grupo RO,
enquanto F2 revelou-se rebaixado nas vogais anteriores
([ɛ], [e] e i]) do grupo RO. Tais dados sugerem diminuição
da movimentação de língua (no eixo da altura e do
deslocamento antero-posterior) e da abertura da
mandíbula. Quando foram comparadas as subfaixas etárias
(07 a 10 anos e 10 anos e 01 mês a 12 anos) para cada um
dos grupos (RO e RN) detectou-se aumento de todas as
freqüências formânticas na primeira subfaixa etária,
revelando que houve ampliação da extensão total do trato
vocal na etapa seguinte, provavelmente pelo processo de
crescimento craniofacial e laríngeo. As medidas de
intensidades formânticas apresentaram-se aumentadas no
grupo RO em relação ao RN. Tal achado foi relacionado a
efeitos de ajustes de tensão laríngea (hiperfunção) e de
modificações na dimensão da cavidade oral consequentes
ao quadro de respiração oral, tais como palato duro alto e
estreitado. Os falantes RO apresentaram alterações na
estrutura formântica das vogais orais, em comparação aos
dados de falantes RN, com destaque para as medidas de
frequência e de intensidade.
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O L H A R E S  E  C O N C E P Ç Õ E S  S O B R E  A S  C A M P A N H A S  D E  V O Z  N O  C O N T E X T O  D A  
I N F O R M A Ç Ã O ,  E D U C A Ç Ã O  E C O M U N I C A Ç Ã O  E M  S A Ú D E  N O  D I S T R I T O  F E D E R A L

Rodrigo Dornelas
Universidade de Brasília - UnB

Dissertação de Mestrado defendida em 16/02/2012 
Orientadora: Profa. Doutora . Maria Fátima de Sousa 

A Campanha de Voz proposta pela Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia (SBFa) é uma ação estratégica em Saúde
que tem como objetivo promover os cuidados com a voz
junto à população. Surgiu com enfoque preventivo a partir
do aumento da incidência de câncer de laringe na
população brasileira. Atualmente aborda diversas
estratégias na busca pela Promoção da Saúde,
representando portanto uma importante ação educativa
promovida no âmbito da Fonoaudiologia e da Saúde
Coletiva, e que embora muito valorizada pelos
fonoaudiólogos, ainda pouco estudada. Nesse sentido,
esta pesquisa tem como objetivo analisar as campanhas de
voz promovidas pela SBFa no Distrito Federal (DF) nos
anos de 2009 e 2010 no contexto da Informação, Educação
e Comunicação em Saúde. Mediante a natureza do objeto,
optou-se por um estudo de cunho qualitativo. São sujeitos
desta pesquisa a população participante e os
organizadores das campanhas de voz. Para a coleta de
dados junto à população, elaborou-se um questionário
online com questões abertas e fechadas, construído a
partir da realização de dois grupos focais. No caso dos
organizadores, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas
que foram gravadas e transcritas. Para análise dos

resultados optou-se pela técnica de Análise do Conteúdo.
Os resultados foram apresentados em formato de dois
artigos originais de acordo com os padrões exigidos pelas
revistas em que foram submetidos. O primeiro artigo trata
da concepção dos organizadores sobre informação,
educação e comunicação em saúde. O segundo artigo
apresenta a concepção de voz saudável e sua relação com
qualidade de vida na perspectiva da população
participante. A análise propiciou um entendimento acerca
dos processos que envolvem a elaboração da campanha
dentro dos conceitos trabalhados, as ações e as
estratégias aplicadas. Entender os reflexos no cotidiano
dos participantes por meio de suas concepções está
relacionado à possibilidade de modificação das estratégias
pedagógicas utilizadas, sustentada pela fundamentação
teórica estabelecida. Percebe-se a necessidade de uma
maior instrumentalização por parte dos profissionais
envolvidos nesse processo para que se possa garantir a
qualidade da proposta de uma campanha em saúde. A
revisão dos conceitos trabalhados e a forma como são
colocados à população nos direciona ao real objetivo das
campanhas, ligado à promoção da saúde, refletindo na
qualidade de vida da população.

ACONTECEU
O Laborvox iniciou a comemoração do Dia Mundial da voz (16 de abril) em 1998
em grande estilo. Nessa data, com o teatro TUCA praticamente lotado, aconteceu
a mesa redonda - "A voz na locução esportiva". Era o "esquenta" para a Copa do
Mundo daquele ano, e participaram do evento a fonoaudióloga Ana Lucia
Nogueira e os profissionais de rádio e televisão: Oscar Ulisses, Silvio Luiz e Jose

da voz: o professor e advogado Nelson Nery, o ator Pascoal da Conceição, o cantor Christian (da dupla sertaneja
Christian e Ralf), a VJ da MTV Sarah Oliveira, o jornalista da Rede Globo Carlos Tramontina, e a fonoaudióloga Marta
Assumpção de Andrada e Silva. O coordenador do curso de jornalismo da PUC-SP Gabriel Priolli foi o mediador da
discussão. Em 2005, organizamos um show com a maravilhosa cantora paulista Fabiana Cozza, outra vez no Teatro
TUCA. O evento comemorou ainda o lançamento da logomarca da campanha da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
(SBFa): Seja amigo da sua Voz (vide acima). Em 2008, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) da PUC-SP, foi realizada uma mesa redonda composta pelo imitador Antonio Celso Júnior, teleapresentador César
Tralli, ator Dan Stulbach, professor Mário Sérgio Cortella, cantora Maúde Salazar e fonoaudiólogas da universidade; e,
em 2010, realizamos um flashmob no Mercado Municipal de São Paulo
(http://www.pucsp.br/laborvox/eventos/dia_voz_2010.html) e ganhamos o prêmio da SBFa de Melhor Campanha de Voz
do Brasil. Em todos os demais anos realizamos campanhas para a comunidade da universidade e fora dela, com
distribuição de folhetos informativos sobre como cuidar da voz e/ou a importância da voz para a comunicação; de copos
de água mineral e maçãs; além de oficinas e plantões para esclarecimento de dúvidas. Os detalhes desses 14 anos de
comemoração estão no nosso site (www.pucsp.br/laborvox). Confira!

Silvério. Em outras quatro datas, comemoramos esse dia também com grandes eventos: em
2004, organizamos mais uma vez no TUCA uma mesa redonda com diferentes profissionais
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por Marta Assumpção de Andrada e Silva

O primeiro JVA de 2012 presta uma homenagem ao cinema e indica algumas produções que tem muita relação
com a Fonoaudiologia!

O Artista – França/Bélgica, direção Michel Hazanavicius, 2011
Este foi o grande vencedor do Oscar 2012 e como todos já sabem é um filme mudo e em preto e
branco, e incrivelmente genial. Percebemos ao assisti-lo que basta a comunicação não-verbal (os
gestos e a expressão facial) para compreendermos o que foi dito. Em determinados momentos,
não é preciso ler o que aparece escrito, pois é já “ouvimos” o que foi dito. O trabalho de expressão
facial do ator Jean Dujardin (ganhador do Oscar de melhor ator) é fantástico, ele consegue ser
engraçado e leve e em outros momentos ser triste e intenso. Esse é um filme que é bom de ser
visto na telona, pois com certeza em DVD perderá muito.

A Dama de Ferro, Reino Unido, direção Phyllida Lloyd, 2011
Meryl Streep se destaca em mais um grande trabalho de sua carreira. Agora ela encara o papel
de Margaret Thatcher, com uma atuação impecável. Durante 11 anos e meio, Thatcher se
manteve no cargo de Primeira Ministra britânica. Ela quebrou barreiras de gênero e classe,
fazendo com que um mundo dominado pelos homens parasse para ouvir o que dizia. No inicio
de carreira sua voz considerada estridente, precisou se modificar para seu progresso na
carreira. Essa cena do filme, na qual ela faz exercícios de voz para agravar a voz é muito
interessante.

J. Edgar – EUA, direção Clint Eastwood, 2012
Cinebiografia sobre o ex-diretor do FBI, J. Edgar Hoover com uma atuação maravilhosa do
grande ator Leonardo DiCaprio. O personagem ficou na chefia do departamento (até sua
morte), serviu 8 presidentes americanos e mudou a história do FBI: a antiga e ineficiente
organização de 657 (muitas vezes corruptos) agentes, tornou-se a maior organização policial
do planeta, com mais de 16 000 funcionários. O filme se passa durante todo o período de sua
gestão, por mais de 40 anos, a caracterização e interpretação do envelhecimento é fantástico
e engloba todos os aspectos da expressividade.

Albert Nobbs, – Reino Unido/Irlanda, direção Rodrigo Garcia, 2011
Este é um projeto dos sonhos da atriz Glenn Close, que busca a mais de uma década levá-lo ao
cinema (ela já o interpretou no teatro). Lenda do século XIX, Albert Nobbs trabalha como
mordomo e esconde o segredo de ser uma mulher. Durante 30 anos ela vestiu roupas masculinas
e se fez passar por um homem, para poder se manter e concretizar o sonho de ser a dona de
uma tabacaria. A caracterização da masculinidade do personagem é fantástica, pois voz, gestos,
postura, nos fazem esquecer que é uma mulher se passando por um homem.
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