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O LaborVox está cheio de novidades! Será lançado em breve
uma edição do JVA em que todos poderão conhecer qual será
nossa participação no XX Congresso da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia. No dia 17 de outubro às 14:00 ocorrerá a defesa
da primeira tese da nossa Linha de Pesquisa no Programa de
Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia! A doutoranda Ana
Carolina de Assis Moura Ghirardi, defenderá sua tese
intitulada Distúrbio de voz em professores: identificação,
avaliação e triagem. Nela foi possível discutir dois estudos: no
primeiro verificar a concordância entre a avaliação perceptivo-
auditiva da voz e de pregas vocais em professoras com queixa
vocal, e no segundo desenvolver e validar um instrumento de
triagem para o distúrbio de voz em professores. Na banca,
vamos contar com pessoas queridas e competentes para
discussão da temática: Profa. Dra. Iara Bittante de Oliveira e
Profa. Dra. Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre, como
arguidoras externas a instituição, e Profa. Dra. Marta Assumpção
de Andrada e Silva e Profa. Dra. Susana Pimentel Pinto Giannini,
parceiras do nosso Laboratório. Quero aqui externar o meu
MUITO obrigada a Carol (como é mais conhecida...) pela
presença constante, pelo companheirismo, fidelidade, sempre
pronta para ajudar quem precisasse, aluna que todo orientador
reza para ter!!! Certamente vai deixar saudade!!!!
Se você quer fazer parte do nosso ¨time¨ lembramos que as
inscrições estarão abertas de 1 a 30 de outubro e todas as
dúvidas podem ser encaminhadas para posfono@pucsp.br

Acompanhem pelo Facebook mais detalhes sobre esses 
acontecimentos!
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VOZ  DO PROFESSOR: RELAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA, 

AUTORREFERÊNCIA A SINTOMAS E ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL

Lhaís Renata Mestre

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Dissertação de Mestrado defendida em 31/07/2012

Orientadora: Profª Drª Léslie Piccolotto Ferreira 

O presente trabalho teve como objetivo relacionar a
presença de distúrbio de voz e a autorreferência
(referir-se a si mesmo) a sintomas vocais sensações em
faringe e laringe (órgãos envolvidos na coordenação
entre respiração, deglutição, voz) e o protocolo de
Índice de Desvantagem Vocal (IDV) em professores, um
instrumento adequado para quantificar a percepção do
indivíduo com relação ao seu problema vocal. Foi
realizada uma pesquisa com 40 professores de escola
particular que responderam os questionários Condição
de Produção Vocal-Professor (CPV-P) e Índice de
Desvantagem Vocal. Realizou-se coleta de amostra de
fala, que foi submetida à avaliação perceptivo-auditiva
utilizando a escala GRBASI, que é um instrumento eficaz
na identificação perceptiva de distúrbios vocais
relacionados à irregularidade vibratória das pregas
vocais. Analisaram esta escala três juízas
fonoaudiólogas com experiência na área de voz. A
avaliação da juíza com maior consistência interna foi

considerada para compor dois grupos: com e sem
distúrbio de voz. Após análise estatística descritiva, a
variável Distúrbio de Voz foi associada às variáveis
sociodemográficas (idade, sexo, escolaridade, estado
civil, vínculo, tempo de docência e jornada de trabalho),
assim como sintomas vocais (rouquidão, perda da voz,
falta de ar ao falar, voz fina, voz grossa, voz variando
entre grossa e fina, voz fraca) e sensações em faringe e
laringe (esforço ao falar, cansaço ao falar, garganta
seca, pigarro, bola na garganta, areia na garganta, ardor
na garganta, secreção/catarro, dor ao falar, dor ao
engolir, dificuldade de engolir e tosse seca). Pode-se
concluir que houve associação estatística significativa
entre a presença de distúrbio e sintoma vocal de
rouquidão, e as sensações em faringe e laringe de
esforço ao falar e ardor na garganta, e o escore geral,
assim como o referente aos domínios funcional,
orgânico e emocional, do Índice de Desvantagem Vocal.

RESPIRADOR ORAL E RONCO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Glória Oti Câmara
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Dissertação de Mestrado defendida em 31/07/2012 
Orientadora: : Profª Drª Marta Assumpção de Andrada e Silva

A respiração oral impede a passagem natural do ar pelo
nariz e costuma trazer consequências para determinadas
funções. A interrupção temporária da função respiratória
durante o sono geralmente ocasiona prejuízos na sua
qualidade. A respiração oral e o ronco são características
presentes em diversos distúrbios do sono. A pesquisa teve
por objetivo caracterizar e comparar aspectos
relacionados ao ronco em um grupo de crianças e
adolescentes respiradores orais. Foram selecionadas 130
crianças e adolescentes do banco de dados de uma
instituição, na cidade de São Paulo, referência na área de
motricidade orofacial. Essa amostra apresentou sujeitos do
sexo masculino e feminino, com faixa etária entre 5 e 14
anos. A amostra foi dividida em respiradores orais que
roncam (ROR) e respiradores orais que não roncam (RO) e
a faixa etária em grupo 1 (de 5 anos a 9 anos e 5 meses) e
grupo 2 (de 9 anos e 6 meses a 14 anos). O banco de dados
continha informações da anamnese e do protocolo MBGR
(protocolo que obtém informações da história clínica e
socioeconômica do paciente, assim como realiza avaliação
de estruturas de cabeça e pescoço e das funções de
respiração – mastigação – deglutição – fala e voz). Foram
selecionados aspectos relacionados ao ronco como:

estruturas da cavidade oral, tônus muscular e mobilidade
de língua. Para realização da análise estatística as
respostas do protocolo foram reorganizadas e
renomeadas.. Os resultados demonstraram que ROR
(64,6%) foi maior em comparação ao grupo RO (35,4%) com
diferença estatisticamente significativa. No ROR, 53,6% dos
sujeitos são do sexo masculino e 46,4% são do sexo
feminino. No RO, 69,6% são do sexo masculino e 30,4% são
do sexo feminino. Além disso, 70,2% do ROR são do grupo 1
e 29,8% são do grupo 2. E 58,7% do RO são do grupo 1 e
41,3% são do grupo 2. A significância ocorreu no grupo de
ROR, que apresentou alteração em maior número quando
comparado ao RO; tonsilas palatinas (amígdalas) no sexo
masculino e no grupo 2 da faixa etária; e palato mole no
sexo masculino. No grupo estudado o ronco foi uma
característica presente na maioria das crianças e
adolescentes respiradores orais. As características que
mais se diferenciaram entre os grupos de respiradores
orais que roncam e que não roncam ocorreram para o sexo
masculino em relação às tonsilas palatinas, somente na
faixa etária de 9 anos e 6 meses a 14 anos, e no palato
mole.
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ENTREVISTAS

JVA 2- Por que você escolheu fazer doutorado no pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP?
Principalmente pela flexibilidade e pela possibilidade de interdisciplinaridade que possibilitará desenvolver meu projeto de pesquisa na
área de Teatro e Fonoaudiologia.
JVA 3- Qual foi a sua pesquisa de mestrado? Qual a relação dessa pesquisa com o que você pretende estudar no doutorado?
Um mapeamento sobre a preparação vocal na cena da cidade do Recife nas montagens teatrais dirigidas ao público infanto juvenil.

JVA 4- Na sua opinião qual será a contribuição, para sua cidade e profissão, depois de concluída sua tese?
Pretendo com o doutorado realizar uma intervenção com um determinado grupo teatral, com foco nas questões da expressividade vocal.
Com isso, ao sistematizar os achados, espero contribuir para dar suporte mais adequado ao trabalho vocal realizado com atores de peças
infanto-juvenis.

Rodrigo Dornelas, 33 anos, fonoaudiólogo

A Linha de pesquisa em Voz do Programa de Estudos Pós-graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP, que contam com as orientadoras
Profa. Dra. Léslie Piccolotto Ferreira e Profa. Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva terão um segundo semestre muito importante para
o grupo.
Por essa razão, na nossa sessão de entrevistas do JVA, resolvemos contar a história dos nossos novos alunos de doutorado, Rose Mam e
Elthon Fernandes, vindos de Recife-PE e Rodrigo Dornelas, de Brasília.
Conheçam quem são eles e qual a trajetória que os trouxe aqui!

Rose Mam, 54 anos, professora assistente da Universidade Federal de Pernambuco, membro de 

conselho da prefeitura da cidade do Recife e pesquisadora convidada da Universidade de Brasília

JVA 1- Conte, de forma breve, qual é a sua formação acadêmica?
A minha graduação foi em Música com bacharelado em Canto pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). O mestrado foi em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, além disso, fiz
Especialização em Arte-Educação também pela UFPE. Possuo experiência na área de Artes, com ênfase em
Teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: voz, teatro, oralidade teatral, canto e música popular
brasileira.

JVA 1- Conte, de forma breve qual é a sua formação acadêmica?
Sou formado pela PUC-SP (2005), aprimoramento em Saúde Coletiva em 2006 e Especialista em Voz em 2007,
ambos pela mesma instituição. Finalizei o mestrado no Programa de Ciências da Saúde na Universidade de Brasília.

JVA 2- Por que você escolheu fazer doutorado no pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da
PUC-SP?
Escolhi a PUC-SP para fazer o doutorado pelo corpo docente que propicia uma reflexão pautada no contexto atual e
pelo fato do Programa ser em Fonoaudiologia. Não tive interesse em fazer nas áreas ditas “correlatas” pois quero
me aprofundar na minha profissão de base, não perdendo de vista aspectos como a interdisciplinaridade e a
relação com outros campos científicos.

Elthon Fernandes, 27 anos, fonoaudiólogo

JVA 1- Conte, de forma breve, qual é a sua formação acadêmica?
Minha formação acadêmica é graduação em Fonoaudiologia e mestrado em pós-graduação em Saúde
Humana e Meio Ambiente, ambas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

JVA 2- Por que você escolheu fazer doutorado no pelo Programa de Estudos Pós-Graduados
em Fonoaudiologia da PUC-SP?
Escolhi a PUC-SP pela oportunidade de seguir uma pós-graduação com pesquisa na área de voz. É um programa que há tempos
observo o modo de pesquisar por meio dos temas das dissertações e publicações geradas em formato de artigo.
JVA 3- Qual foi a sua pesquisa de mestrado? Qual a relação dessa pesquisa com o que você pretende estudar no doutorado?
Diferentemente do que ocorre com a maioria dos pesquisadores, as minhas pesquisas de mestrado e doutorado seguem caminhos/áreas
diferentes. No mestrado pesquisei sobre Triagem Auditiva em Escolares do 2° ao 5° ano em Vitória de Santo Antão, uma cidade da zona
da mata de Pernambuco (PE). Mesmo próxima à capital, Recife, é uma cidade em que o acesso a serviços de promoção à saúde são
restritos, e que também carece de políticas públicas de promoção à saúde escolar. No doutorado, sigo a proposta de avaliação de voz e
qualidade de vida em pessoas com Doença de Parkinson antes e após aplicação de jogos teatrais. A relação dessas pesquisas não é
direta, mas elas se assemelham num ponto: o fato dos trabalhos mostrarem abordagens centradas no coletivo, não focando em
procedimentos para uso individual, mas sim uma proposta que melhore o atendimento em grupos.
JVA 4- Na sua opinião qual será a contribuição, para sua cidade e profissão, depois de concluída sua tese?
Confirmar os benefícios já levantados, com o uso de jogos teatrais como uma nova estratégia para terapias em voz com
parkinsonianos. Pretende-se que este recurso possa ser utilizado em espaços terapêuticos na cidade e que sejam estimuladas novas
práticas no trabalho em grupo na terapia vocal em Fonoaudiologia.

JVA 3- Qual foi a sua pesquisa de mestrado?
No mestrado tive a possibilidade de estudar o funcionamento das campanhas de voz no Distrito Federal (DF) permeado pela teoria de
IEC (Informação, Educação e Comunicação em Saúde). Assim, pude relacionar as práticas desenvolvidas no decorrer da campanha de
voz no ano de 2011 com essa teoria proposta na VII Conferência Nacional de Saúde com o intuito de aproximar a população dos
processos de educação e promoção em saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer a concepção da população participante e dos
organizadores responsáveis pelas ações sobre a campanha de voz.

JVA 4- Na sua opinião qual será a contribuição, para sua cidade e profissão, depois de concluída sua tese?
Acho que não só a conclusão da tese, mas o processo de realização deste percurso abrirá possibilidades para que outras pessoas
também invistam na formação e atualização em nossa profissão. Acredito que a maior contribuição se dará na realização de pesquisas
em Fonoaudiologia que possam contemplar o Distrito Federal em suas diversas especificidades, ampliando o conhecimento da
população acerca do trabalho fonoaudiológico, especificamente, em voz.



4

ACONTECEU

Nessa edição apresentamos três gerações de músicos, alguns realmente modernos outros não novos, mas com
uma proposta bem diferente. O que todos têm em comum é o novo com uma qualidade espetacular.

por Marta Assumpção de Andrada e Silva

66 – O Terno
O trio de rock paulista O Terno, sucesso absoluto entre a geração jovem, entre 20 e 30, veio

de fato para inovar com qualidade. O álbum de estréia lançado em junho desse ano,
apresenta composições em tom bem humorado e muito original, acompanhado de
instrumentos e arranjos muito diversificados. O vocalista Tim Bernardes, filho do músico e
compositor Maurício Pereira (ex- Mulheres Negras) que apadrinha a banda, e seus
companheiros deram os primeiros passos em direção a composições próprias em 2009.

Até o lançamento do CD foram diversos shows pela capital paulistana. O trabalho tem um tom bem humorado,
rock um tanto irônico, além de apresentar parcerias com Pereira e Marcelo Jeneci, este que contribui tocando
um órgão hammond da década de 60 no disco. A banda ganhou o prêmio Aposta MTV no VMB 2012 e o prêmio
Multishow de Música como melhor clip do ano . Além da indicação do Cd, segue o link do clip oficial da banda.
Não deixem de assistir! http://www.youtube.com/watch?v=YF261dUvya0

Bahia Fantástica – Rodrigo Campos
Desde o primeiro Cd ( São Mateus Não É Um Lugar Assim Tão Longe) Rodrigo Campos já
se mostrava um ótimo cronista. Com uma voz afinada e delicada se destaca entre a nova
geração de cantores e compositores da MPB. Primeiramente identificado como um homem
de samba, banhado pela urbanidade da periferia de São Paulo, nesse novo trabalho se
destaca inovando a poesia da Bahia de Caymmi. Em Bahia Fantástica, o cantor transfere
sua poesia da terra da cidade para a terra de todos os santos. Na faixa “Cinco Doces” a voz doce de Rodrigo
entra num choque espetacular com um sax em alto e bom som, veja como isso acontece
http://www.youtube.com/watch?v=O-zwlATZHzI. A sequência das quatro primeiras faixas formam um dos
melhores momentos da música em 2012. O cantor, para quem não sabe, é um homem miúdo, tímido e de
gestos contidos, mas no som da fantástica Bahia Rodrigo ficou gigante.

Paul McCartney - Kisses on the bottom
O ex Beatle, Paul McCartney aos 69 anos, lança um Cd maravilhoso só com covers de
clássicos do jazz dos anos 1920, 1930 e 1940. Inspirado pela música ouvida na casa de
seus pais, ele se cercou por Diana Krall, Eric Clapton e Stevie Wonder para obter um
resultado deliciosamente leve e elegante e tudo isso com uma interpretação muito afetiva.
Segundo McCatney - "Há anos eu queria tocar algumas velhas canções que a geração dos

meus pais tinha o hábito de cantar no Ano Novo". Ao relembrar composições de Cole Porter e George Gerswhin
entre outros dos seus favoritos, ele consegue fazer um escolha de repertório perfeita sem ser banal. Apesar de
algumas críticas frisarem que Paul não nasceu para ser crooner, indico esse Cd por discordar totalmente, a
opção dos arranjos e das interpretações, apresentam um Cd delicioso e muito original.
http://www.youtube.com/watch?v=R_Z8_HBJcnM

No mês de agosto a fonoaudióloga portuguesa Sancha Almeida esteve visitando o
Laboratório de Voz da PUC-SP (LaborVox), momento em que acompanhou o trabalho e
as pesquisas dos integrantes do grupo. Na foto, a visitante encontra-se no intervalo da
palestra sobre “Voz e Expressividade”, ministrada pela Profa. Léslie Piccolotto Ferreira,
no dia 29 de agosto, a convite do Centro de Ex-alunos da PUC-SP, no anfiteatro
Banespa PUC-SP. Por meio de oficina, os presentes puderam vivenciar o quanto a voz é
elemento importante na comunicação, sendo possível mudar o significado do que se
fala frente à utilização de uma ou outra palavra com ênfase, emitida com diferentes
recursos (intensidade, frequência, velocidade, articulação, pausa, entre outros).

Venha se tornar um pesquisador!!
Programa de Estudos Pós 

Graduados em Fonoaudiologia

Inscrições: 01 a 30 de outubro de
2012.

posfono@pucsp.br


