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Seminário de Voz do PEPG da PUC-SP 

 Data 22 de novembro 

II Seminário de Clínica e Pesquisa em Fonoaudiologia:  
Saúde e Som 

 Dia 16 de outubro 

Em breve veja mais informações no 
site  www.pucsp.br/laborvox ou fale conosco  

pelo e-mail posfono@pucsp.br. 
 

Vagas limitadas!!! 

 

Este número tem uma característica especial!!!! Como fazemos todo ano estamos presentes no 
Congresso de Fonoaudiologia da SBFa para falar com você, que se interessa pelas questões da 
voz!!! Te informaremos sobre os trabalhos que serão apresentados durante o evento. É importante 
também destacar que se você pretende dar continuidade aos seus estudos, com a realização do 
mestrado ou doutorado, entre em contato conosco pelo e-mail posfono@pucsp.br e lembre-se 
que as inscrições estarão abertas a partir de outubro de 2013. Acesse o nosso 
site www.pucsp.br/laborvox para conhecer mais sobre as nossas pesquisas e nossas atividades, 
expresse sua opinião e comente sobre aquilo que produzimos! Sua opinião é muito importante 
para nós! 

mailto:posfono@pucsp.br
mailto:posfono@pucsp.br
mailto:posfono@pucsp.br
http://www.pucsp.br/laborvox
http://www.pucsp.br/laborvox
http://www.pucsp.br/laborvox
http://www.pucsp.br/laborvox
http://www.pucsp.br/laborvox


No contexto do profissional executivo, empresas têm 
investido no aprimoramento da expressividade da fala de 
seus colaboradores. Essa ação tem sido considerada como 
fator estratégico para alcançar um diferencial competitivo, 
credibilidade e boa reputação. Tal investimento inclui, além 
da abertura de novos canais de comunicação, a preparação 
dos colaboradores, principalmente dos executivos, cujos 
pronunciamentos representam a própria identidade 
organizacional. O objetivo da pesquisa foi analisar a 
expressividade da fala de executivos por meio de dados 
perceptivos e acústicos da dinâmica vocal. Para isso, 
realizou-se a gravação das vozes de quatro executivos do 
sexo masculino, dela foi selecionado um trecho referente a 
uma frase de convencimento. A analise perceptivo-auditiva 
foi realizada por dois grupos, um composto por três 
fonoaudiólogos que avaliou aspectos relacionados à 
qualidade vocal e elementos prosódicos. O outro grupo 
composto por 30 juízes leigos classificou as gravações em 
convincente/não convincente, objetivo/não objetivo, 
empático/não empático; seguro/inseguro. A análise  

EXPRESSIVIDADE DA FALA DE EXECUTIVOS: ANÁLISE DE ASPECTOS PERCEPTIVOS  

E ACÚSTICOS DA DINÂMICA VOCAL 
Daniela Maria S. S. Marquezin                    
 
                                       Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

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

PREPARADORES VOCAIS: CARACTERÍSTICAS E PRÁTICAS COM ATORES DO 

TEATRO MUSICAL NO BRASIL 

Maurício Machado Mangini   

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

                                                           Dissertação de Mestrado 
Orientadora: Prof. Dra. Marta Assumpção de Andrada e Silva    
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Desde o fim dos anos 90, versões em português de 
célebres musicais americanos têm sido responsáveis por 
grandes bilheterias e pela revelação de excelentes 
intérpretes do gênero no Brasil. Em consequência a isso, 
houve o aumento da demanda por profissionais 
qualificados para realizar esse tipo de trabalho. O objetivo 
da pesquisa foi caracterizar e analisar o perfil 
sociodemográfico e as práticas profissionais de 
preparadores vocais de atores do teatro musical no Brasil. 
O estudo foi realizado com 27 preparadores vocais, 
atuantes profissionalmente em território nacional. Os 
participantes responderam, via internet, um questionário 
com duas partes: uma com os dados sociodemográficos, 
como sexo, idade e perfil profissional e outra com duas 
questões abertas, uma que solicitava a descrição das 
práticas profissionais – técnicas, exercícios, orientações e 
estratégias – com a ator que faz teatro musical e outra que 
opinassem sobre o gênero de canto mais apropriado para 
esses atores. Quanto ao perfil sociodemográfico da  

amostra, 63% são mulheres, 70,4% estão na faixa etária 
entre 21 e 40 anos, 63% têm formação em canto lírico e 
belting, 40,7% trabalham em estúdios particulares, 77,8% 
atuam em São Paulo e 77,8% têm tempo de experiência 
profissional entre dois e 11 anos. Em relação as categorias 
de cada eixo temático foi observado que as mais citadas 
no eixo temático técnicas/exercícios foram ressonância, 
respiração e fonte glótica; no eixo temático orientações, a 
categoria saúde vocal; e no eixo estratégias, as categorias 
percepção da voz e embasamento teórico. Na opinião de 
29,6% dos sujeitos da pesquisa, os gêneros de canto mais 
apropriados para atores do teatro musical são o lírico e o 
belting. Quanto às práticas profissionais, as técnicas e 
exercícios mais utilizados por esses preparadores vocais 
têm relação com ressonância, respiração e fonte glótica; a 
orientação central reside nas questões de saúde vocal; e 
suas principais estratégias são a percepção da voz e o 
embasamento teórico. 

acústica para avaliação de características da dinâmica da 
voz, como taxa de elocução (velocidade de fala), 
frequência fundamental da voz e uso de pausa foi feita 
pelo programa de software PRAAT. Foi realizada uma 
análise estatística para determinar similaridade entre os 
sujeitos. Os resultados evidenciaram, de forma geral, que 
houve variação da frequência, os sujeitos não 
apresentaram alteração da qualidade vocal e em relação a 
velocidade da fala os valores foram considerados médios. 
Com relação à expressividade da fala relacionada à 
dinâmica vocal, dois sujeitos mereceram destaque. Um, de 
forma positiva, pois ao utilizar adequadamente os recursos 
prosódicos, transmitiu segurança, foi considerado 
objetivo, empático e convincente. Outro, de forma 
negativa, pois os recursos utilizados não foram efetivos, 
uma vez que com a realização de quebras na fluência da 
fala por uso inadequado de pausas, não transmitiu 
segurança, foi apontado como pouco objetivo, não 
empático e não convincente.  

 



Estudos apontam que pacientes com a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA-AIDS) apresentam 
alterações nas estruturas envolvidas na produção vocal, 
porém não há descrições do impacto dessas alterações na 
qualidade vocal desse grupo. O objetivo do trabalho foi o 
de avaliar, do ponto de vista fonético, a qualidade vocal de 
indivíduos portadores dessa enfermidade, por meio da 
descrição de correlatos acústicos e perceptivos. A pesquisa 
contou com a participação de 20 indivíduos portadores de 
AIDS (10 homens e 10 mulheres) que faziam uso de 
medicamentos para tratamento dessa doença e 
apresentavam dislipidemia (acúmulo de gordura corporal). 
O grupo controle foi composto por nove indivíduos (cinco 
mulheres e quatro homens) que apresentavam o mesmo 
acúmulo de gordura, mas não eram portadores de AIDS. As 
vozes desses dois grupos foram gravadas e submetidas às 
análises perceptivo-auditiva e acústica. 

CORRELATOS ACÚSTICOS E PERCEPTIVOS DA QUALIDADE VOCAL DE INDIVÍDUOS 

 PORTADORES DA SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA-AIDS). 

Vanessa Medina 
                                          Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

Dissertação de Mestrado  
Orientadora: Profa. Dra. Zuleica Camargo 
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 Em seguida, esses dados foram analisados 
estatisticamente. 
De acordo com os resultados da análise perceptivo-
auditiva, o grupo com AIDS revelou excesso de ajustes no 
trato vocal (corpo de língua recuado e abaixado e 
constrição faríngea), tensão muscular (hiperfunção de 
trato vocal) e ajustes fonatórios (voz crepitante, escape de 
ar associado à voz áspera). O tempo de medicação 
interferiu na qualidade vocal do ponto de vista perceptivo. 
A análise integrada de dados perceptivos e acústicos 
apontou maior correlação entre ajustes fonatórios, de 
trato vocal e tensão e as medidas acústicas de frequência. 
As descrições de ajustes de qualidade vocal por meio da 
análise perceptivo-auditiva foram relevantes para 
caracterizar o grupo estudado, bem como revelaram 
associação com o tempo de medicação. 

RELAÇÃO ENTRE DISTÚRBIO VOCAL, FATORES OCUPACIONAIS E  

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS EM PROFESSORES 

Priscila  Oliveira Costa Silva 

                                                    Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Dissertação de Mestrado  
Orientadora: Profa. Dra. Anna Alice Figueirêdo de Almeida  

A voz do professor tem sido foco em pesquisas na área de 
voz nos últimos anos, pois além de constituírem uma das 
profissões mais populares do país, representam também a 
categoria profissional com maior incidência de distúrbios 
vocais.O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar a 
prevalência do distúrbio vocal e os aspectos 
biopsicossociais associados a esse transtorno, em 
professores da rede municipal de ensino da cidade de João 
Pessoa-PB. A pesquisa contou com a articipação de 299 
professores de escolas municipais do ensino fundamental 
da cidade de João Pessoa-PB. As vozes dos professores 
foram gravadas e posteriormente analisadas em consenso 
por três fonoaudiólogos especialistas em voz. Os 
professores preencheram três questionários de 
autoavaliação para caracterizar os aspectos ocupacionais e 
organizacionais do seu exercício profissional, além de 
identificar o impacto das alterações na voz, em seu 
cotidiano e suas emoções. Os dados foram analisados com 
apoio de softwares estatísticos especializados. 

Os resultados confirmaram alto índice de distúrbios vocais 
em professores, conforme relatou a literatura. Constatou-
se que 86,3% dos professores apresentaram distúrbio vocal 
(67,81% de grau leve a moderado e 32,19% de grau 
moderado a intenso). Dentre os achados da pesquisa, 
alguns aspectos foram destacados: por serem 
estatisticamente significantes, ter carga horária de 
trabalho acima de 20 horas semanais, ausência de local 
adequado para descanso e ruído forte no ambiente de 
trabalho, prática de atividades vocais não profissionais 
fora do trabalho. Os participantes também enfatizaram a 
presença de falhas na voz, percepção da voz como aguda, 
dificuldades para tomar decisões e opinião negativa sobre 
si mesmo em comparação à opinião de outras pessoas. 
Pode-se concluir que a presença dessas variáveis em uma 
triagem vocal com professores, apontou para 
possibilidades de existência de distúrbio vocal. Por isso, é 
viável utilizar um protocolo resumido que detecte, 
prioritariamente, a presença dos aspectos acima citados. 
 

Em 2014 o lançamento do livro "Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho" 

AGUARDE!!! 
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 Internações hospitalares de pessoas com doença de parkinson registradas de 2008 a  
2012 na região nordeste 
Autores:  Elthon Silva, Sintia Souza, Maria Clara Freitas, Gerlane Nascimento,  
Rose Mary Martins, Léslie Piccolotto Ferreira 

 Preparação vocal na cidade do recife: a contribuição de Maria José Campos Lima 
Autores: Rose Mary, Elthon Silva, Léslie Ferreira 

Pôster  - Apresentação das 15:30 às 16:30 

 Distúrbio de voz em professores: identificação, avaliação e triagem. 
Autores: Ana Carolina de Assis Moura Ghirardi, Léslie Piccolotto Ferreira, Susana Pimentel Pinto Giannini, Maria do 
Rosário Dias de Oliveira Latorre. 

Pôster Prêmio  - Apresentação das 16:30 às 17:30 

 O sentindo da voz nas canções 
Autores: Maria Laura Wey Martz 
Local: espaço indústria 

Oral - Apresentação das 15:00 às 16:30 

 Quatro décadas de produção do conhecimento científico no programa de estudos  
pós graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP: temáticas e tendências. 
Autores: Érika Ditscheiner, Diógenes, B. S., Ligia Ribas, Amanda Magrini, Claudia Cunha,  
Léslie Piccolotto Ferreira. 

 Expectativas de graduandos em Fonoaudiologia frente a um estágio clínico  
supervisionado. 
Autores: Lilian Damasceno e Claudia Cunha 

 Vozes infantis e bilinguismo: comparação entre voice onset time (VOT) de crianças  
monolíngues e bilíngues. 
Autores: Maria Teresa Lofredo-Bonato e Marta Assumpção de Andrada e Silva 

 Parâmetros que caracterizam a projeção vocal na concepção de professores de  
canto erudito 
Autores: Nadja Sousa e Marta Assumpção de Andrada e Silva 

 Oficina dos aplicativos FonoFAQ: lançamento e utilização na prática fonoaudiológica 
Palestrante: Luciana Assanti, Ana Elisa Moreire – Ferreira 
Local: Espaço Fonoaudiólogo Empreendedor 

Oficina - 15:30 às 16:30 

Pôster  - Apresentação das 15:30 às 16:30 

Mesa Redonda – 11:30 às 12:30 

 Bandagem elástica: possibilidade de intervenção em disfagia?  
Palestrante: Andrea Pereira da Silva 
Local:  Sala Dra Roberta Gonçalves (Disfagia) 

 Atendimento fonoaudiológico, clinico e de assessoria, à cantores no início da carreira  
profissional  
Palestrante:  Marta Assumpçãp de Andrada e Silva 
Local: Sala Dra Léslie Piccolotto Ferreira 


